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Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. (17133/2022)
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: Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10773020213
Postai cím: Szent István Utca 1
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Havas Levente
Telefon: +36 309702484
E-mail: havas@dkkozuzemi.hu
Fax: +36 18776275
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.dkkozuzemi.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/EKR001183342022/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/EKR001183342022/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: Közüzemi szolgáltató
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: DUNAKESZI KÖZÜZEM - FÖLDGÁZ
Hivatkozási szám: EKR001183342022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
I. rész
Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére a 2022.10.01. 06:00 CET - 2023.10.01. 06:00 CET közötti időszakra
vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében.
II. rész
Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére a 2023.10.01. 06:00 CET - 2024.10.01. 06:00 CET közötti időszakra
vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll 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: Földgáz 2022-2023
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: HU120 A teljesítés fő helyszíne: A magyarországi földgáz-elosztóhálózat átadási pontja:
Dunakeszi
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Földgáz energia szállítása 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 összesen 71 105 m³
mennyiségű földgáz energia beszerzése céljából.
Az ajánlatkérő a megadott 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 ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 114. § (1)
bekezdésének e) pontja alapján a földgázkereskedelem engedélyköteles tevékenység. Az engedély meglétét az
ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi.
Az ajánlati árat nettó értékben szükséges meghatározni, amely nem tartalmazza a jogszabály szerint fizetett
díjakat (jövedéki adót, MSZKSZ díjat) és az ÁFA-t.
Az ajánlati árnak 3 komponenst kell tartalmaznia: a fix meghatározott molekula díjat, a forgalom független
rendszerhasználati díjat, valamint a forgalmi díjat.
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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.
(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:
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: Ajánlati felhívás II.2.4. pontjában megjelölt mennyiségtől pozitív irányba 30 %-kal
pótdíjmentesen eltérhet, mint opcionális rész, melyet ajánlatkérő a földgázpiac sajátosságaira és a külső
természeti körülmények alakulásának figyelembevételével szükség szerint felhasználhat. Az opcióval
érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező ajánlati áron és feltételek szerint kell biztosítani.
II.2.12) 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: Földgáz 2023-2024
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
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NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: A magyarországi földgáz-elosztóhálózat átadási pontja:
Dunakeszi
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére 2023.10.01. 06:00 CET – 2024.10.01. 06:00 CET közötti időszakra
vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében összesen 71 105 m³
mennyiségű földgáz energia beszerzése céljából.
Az ajánlatkérő a megadott 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 ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 114. § (1)
bekezdésének e) pontja alapján a földgázkereskedelem engedélyköteles tevékenység. Az engedély meglétét az
ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi.
Az ajánlati árat nettó értékben szükséges meghatározni, amely nem tartalmazza a jogszabály szerint fizetett
díjakat (jövedéki adót, MSZKSZ díjat) és az ÁFA-t.
Az ajánlati árnak 3 komponenst kell tartalmaznia: a fix meghatározott molekula díjat, a forgalom független
rendszerhasználati díjat, valamint a forgalmi díjat.
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.
(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: 2023/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2024/10/01 (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: Ajánlati felhívás II.2.4. pontjában megjelölt mennyiségtől pozitív irányba 30 %-kal
pótdíjmentesen eltérhet, mint opcionális rész, melyet ajánlatkérő a földgázpiac sajátosságaira és a külső
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természeti körülmények alakulásának figyelembevételével szükség szerint felhasználhat. Az opcióval
érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező ajánlati áron és feltételek szerint kell biztosítani.
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: Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott
kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Igazolási mód: a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 1-16.§-ai szerint.
A kizáró okok hatálya alá nem tartozást igazoló dokumentumokat az ajánlattevő kizárólag ajánlatkérő Kbt.
69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe az 62. § (1)-(2)
bekezdése hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más
szervezet nem tartozik ugyanezen kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására támaszkodhat a Kbt. 65. § (7)
bekezdése szerint.
A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása
tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II.
fejezetében foglaltak szerint.
Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolás helyett
a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő
nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint
igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, elektronikus, hatósági nyilvántartás
elektronikus elérhetősége.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani az ajánlattevőknek egyetemleges
felelősségvállalásra vonatkozó nyilatkozatukat.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint ismertetnie kell a felhívás feladásától visszafelé számított
megelőző három év (36 hónap) legjelentősebb földgáz energia szállításait (megjelölve legalább a teljesítés
idejét, annak kezdő, valamint befejező dátumát (év/hónap/nap), a szerződést kötő másik felet, a szállítás
tárgyát, és mennyiségét, továbbá arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e).
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 3. § 10. pontja, a 65. § (6)-(7) bekezdései, valamint
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1), illetve a 22. § (1)–(2).
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Az előzetes igazolás során az egységes európai közbeszerzési dokumentumot szükséges kitölteni, annak
alfa szakaszát. A referenciaigazolás benyújtandó a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint.
Az ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a műszaki szakmai alkalmasság feltételeit a minősített
ajánlattevők jegyzékében foglaltakhoz képest szigorúbban állapította meg, ezért a minősített
ajánlattevőknek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat a közbeszerzés tárgya
szerinti, a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év legjelentősebb földgáz energia
szállításaik bemutatását illetően.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
a felhívás feladását megelőző három évben (36 hónapban) részenként legalább 40 000 m3 mennyiségű
szerződésszerűen teljesített földgáz energia értékesítéséről szóló referenciával, mely több szerződés útján
is igazolható. Két részre történő ajánlattétel esetén 40 000 m3.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi
figyelembe.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A nyertes ajánlattevő fogyasztási helyenként állít ki számlát. A havonta, utólag kiállított tételes számlák
ellenértékét Felhasználó átutalással, 30 napon belül, forintban (HUF), a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései, valamint
a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdései szerint fizeti meg. Irányadóak a Ptk. 6:155. §, 6:186. § bekezdései is. Ajánlatkérő a
Kbt. 27/A.§-ára tekintettel elektronikus számlát elfogad.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlati biztosíték nem került előírásra. Projekttársaság létrehozása kizárt.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
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A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/09/13 (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: 2022/09/28 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (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: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint
(6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) bekezdése szerint, valamint a
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton.
A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az
Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben.
2.) A Felolvasólapon a következőket kell szerepeltetni a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerint: az ajánlattevő
nevét, székhelyét, valamint az ellenszolgáltatás összegét, mint az értékelési szempont alapján értékelésre
kerülő számszerűsíthető főbb adatot. Bármilyen, az ajánlatban szereplő eltérés vagy ellentmondás esetén
ajánlatkérő a Felolvasólap adatait tekinti mérvadónak!
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Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció
összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
3.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése, valamint a Kbt. 65. § (7)
bekezdése és az 67. § (4) bekezdése szerint. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten
meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni.
4.) Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által
tett hibakiigazításokat, mely esetben az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személynek, vagy
személyeknek a kézjegyükkel kell ellátniuk. Az ajánlat részletes formai és tartalmi követelményeit az
ajánlati dokumentáció tartalmazza.
5.) Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köt szerződést. A nyertes visszalépése esetén az ajánlatkérő az
ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt
szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte a Kbt. 131. § (4)
bekezdése szerint eljárva.
6.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) közjegyző által hitelesített
aláírási címpéldányát vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját
egyszerű másolatban. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, úgy csatolni kell a teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazását is, a
meghatalmazást adó személy aláírási címpéldánya, avagy mintája mellett.
Adott esetben csatolni kell továbbá a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerint, avagy
nyilatkozni szükséges annak tényéről, hogy változásbejegyzés nincs folyamatban.
7.) A jelen felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint érvényesül.
8.) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának rendelkezéseit. Ajánlatkérő
alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) bekezdését.
9.) A kizáró okok és alkalmassági követelmények tekintetében ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló
döntés meghozatalát megelőzően felhívja a legkedvezőbb ajánlatot tevő gazdasági szereplőt a Kbt. 69. §
(4) bekezdés szerinti igazolások benyújtására ésszerű határidő tűzésével.
10.) Ajánlatkérő valamennyi fogyasztási hely vonatkozásában felhatalmazást ad a jelenlegi
földgázkereskedőnek a közbeszerzési dokumentációban meghatározott teljesítményigénynek megfelelő
mértékű kapacitás lekötésére. A közbeszerzési eljárás nyertes kereskedője – esetleges kereskedőváltás
esetén – az így lekötött kapacitások átvételére köteles.
11.) Ajánlattevők ajánlatuk részeként csatolni kötelesek az ún. Sourcing kalkulációs táblázatot (az
ajánlati dokumentáció 5. számú melléklete szerint). A kalkulációs tábla nem része a szakmai ajánlatnak,
hiánypótlása megengedett.
12.) Az eljárás felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadója: dr. Bárczi Péter lajstromszám: 00215.
13.) Az összegezés megküldésének tervezett időpontja: 2022. szeptember 16.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
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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. § 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:
2022/08/11 (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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ELI-HU Nonprofit Kft. (17203/2022)
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: ELI-HU Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: 22604255206
Postai cím: Wolfgang Sandner Utca 3
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szöllősy Anita
Telefon: +36 305034720
E-mail: kozbeszerzes@eli-alps.hu
Fax: +36 62550191
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.eli-alps.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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/EKR001035292022/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/EKR001035292022/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: Kutatás, fejlesztés
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 6D optikai CNC berendezés beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001035292022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

42641400-5
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
6D optikai CNC berendezés beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll 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: 6D optikai CNC berendezés beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42641400-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: H-6728 Szeged, Wolfgang Sandner utca 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljesen automatizált CNC rendszer 6 tengelyes optikai polírozógép beszerzése és üzembe helyezése
(előpolírozott munkadarabokhoz). Különböző kiegészítőcsomagok a variálhatóság miatt ( sík, gömb, további
görbült felületekhez). Direkt kapcsolat interferométerekkel a visszacsatolás miatt a korrekciókhoz. Hidraulikus
tokmány HD 25 és HD 40 típus a munkadarab megfogásokhoz. Munkatér 600x600x350 mm. Szerszám
fordulatszám tartomány 0-3000 fordulat/perc. Megmunkálható mérettartomány függ a felülettől (sík, gömb, vagy
aszférikus) 20 mm-től 400 mm-ig.
A nyertes ajánlattevő a jótállási kötelezettsége keretében a jótállási idő alatt köteles karbantartási és
szoftverfrissítési szolgáltatást nyújtani.
A nyertes ajánlattevő köteles 1 fő részére 2+4+4 napos időkeretben gépkezelési betanítási szolgáltatást nyújtani.
A gépkezelési betanítási feladatokat az üzembe helyezést követően kell elvégezni.
A berendezést. – a helyszíni installáláshoz kapcsolódó átvételi tesztekkel (FAT és SAT) igazolt módon – kalibráltan
kell átadni.
A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési szerződés alapján kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy az átadásátvételtől számított 10 évig ellenérték fejében tartalék-alkatrészeket, valamint karbantartási, szerviz- és
szoftverfrissítési szolgáltatásokat biztosít ajánlatkérő részére.
(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 –

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.159

20

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: 300
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-2.3.6-15-2015-00001
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban meghatározott időtartamon naptári napot kell érteni, a teljesítési határidőt a vevő eladóval
közölt teljesítési utasításának hatályosulásától kell számítani.
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 (a továbbiakban:
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,
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— 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 képviseletében az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
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 dokumentumo(ka)t a Korm. rendelet 3-7. §-ai szerint kitöltve, az
Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (a továbbiakban: EKR) 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
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1-P/3. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bek. és 5. § (1) bek. alapján az ajánlatba csatolnia kell az
egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni,
figyelemmel arra, hogy a Korm. rendelet 2. § (5) bek alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági
szereplő egyszerű nyilatkozatát is a P/1-P/3. számú gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelmény
előzetes igazolására.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bek. i) pontjára, és a Kbt. 73. § (1) bek. c) pontjára.
A Korm. rendelet 1. §-ának (2) bek. alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján
az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a
Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági
követelményeknek, az alábbiak szerint:
P/1-P/2. Az ajánlattevőnek a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás
feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért – az általános
forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevételéről és a közbeszerzés tárgyából (Szerszámgépek
értékesítése és/vagy gyártása) származó árbevételéről szóló nyilatkozatot kell csatolnia üzleti évenkénti
bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P/3. Az ajánlattevőnek a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogelődje az
ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, lezárt üzleti év számviteli jogszabályok
szerinti beszámolójának azt a részét kell csatolnia, mely alapján megállapítható az adózott eredmény (ha a
gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek,
a beszámolók adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben a céginformációs szolgálat honlapján
megtalálható beszámolók csatolása nem szükséges.
Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, akkor
az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, lezárt
üzleti év adózott eredményéről.
Amennyiben az ajánlattevő a P/3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak
után kezdte meg működését, alkalmasságát a működési ideje alatt elért – általános forgalmi adó nélkül
számított – közbeszerzés tárgyából (Szerszámgépek értékesítése és/vagy gyártása) származó árbevételéről
szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Az ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Korm. rendelet 19. §-ának (3) bekezdésére. A gazdasági és
pénzügyi alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (6)-(8) és (11)-
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(12) bekezdéseiben, a Kbt. 69. §-ának (11a) bekezdésében, a Kbt. 140. §-ának (9) bekezdésében, valamint a
Korm. rendelet 3. §-ában és 6. §-ában foglaltak.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva
felel meg, e szervezetnek - az általa igazolt alkalmassági követelmények tekintetében - az ajánlattevő
tekintetében előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek
történő megfelelést [Kbt. 67. § (3) bekezdés].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a teljes árbevétele az ajánlati
felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében - az
általános forgalmi adó nélkül számítva - nem éri el a 100 millió forintot.
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha - az általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgyából
(Szerszámgépek értékesítése és/vagy gyártása) származó árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját
megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében nem éri el a - az általános
forgalmi adó nélkül számítva – a 80 millió forintot.
P/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a saját, illetve jogelődje adózott eredménye az ajánlati felhívás
feladásának napját megelőző utolsó három, lezárt üzleti évek közül egynél több üzleti évben negatív volt.
Amennyiben az ajánlattevő a P/3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak után
kezdte meg működését, akkor az ajánlatkérő akkor minősíti alkalmatlannak az ajánlattevőt, ha a működési
ideje alatt elért - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgyából (Szerszámgépek
értékesítése és/vagy gyártása) származó árbevétele nem éri el a - az általános forgalmi adó nélkül számítva
- 80 millió forintot.
A P/3. gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek - figyelemmel a Kbt. 65. § (6)
bekezdésébenfoglaltakra - közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel.
A P/1. és P/2. gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek - figyelemmel a Kbt. 65. § (6)
bekezdésében foglaltakra- közös ajánlattétel esetén 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: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek
és 5. § (1) bek alapján az Ajánlattevőnek csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot,
melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni - a Korm. rend 2. § (5) bek alapján az Ajánlatkérő
elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az M/1. számú műszaki-szakmai
alkalmassági követelmények előzetes igazolására.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bek. i) pontjára, és a Kbt. 73. § (1) bek. c) pontjára.
A Korm. rendelet 1. §-ának (2) bek alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek alapján az alkalmassági
követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet IV.
Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az
alábbiak szerint:
M/1. Az ajánlattevőnek ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben –
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően – teljesített a közbeszerzés tárgya szerinti legjelentősebb
szállításait (Szerszámgépek értékesítéseit és/vagy gyártásait), figyelemmel a Korm. rend 21. § (1) bek a)
pontjában és (1a) bek-ben, a 21/A. §-ában, valamint a 22. § (1)-(2) bek-ben foglaltakra.
A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak, illetve az ajánlattevő nyilatkozatának tartalmaznia kell
legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését (név és cím),
- a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét,
- a szerződés tárgyának rövid leírását olyan részletességgel, melyből az alkalmassági feltételnek való
megfelelés egyértelműen megállapítható,
- a teljesítés (részteljesítés) idejét (kezdő és befejezésének időpontja év, hónap, nap megadásával),
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az ajánlatkérő az M/1 alkalmassági feltétel körében a vizsgált időszak alatt befejezett (teljesített), de
legfeljebb hat éven belül megkezdett referenciamunkákat (szállításokat) veszi figyelembe.
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Az ajánlatkérő a referenciamunka tekintetében a kezdő napon a szerződés megkötésének napját, illetve
részteljesítés esetén a részteljesítés tényleges megkezdésének napját érti.
A műszaki-szakmai alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (6)(7),(9) és (11)-(12) bekezdéseiben, a Kbt. 69. §-ának (11a) bekezdésében, valamint a Kbt. 140. §-ának (9)
bekezdésében foglaltak.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva
felel meg, e szervezetnek - az általa igazolt alkalmassági követelmények tekintetében - az ajánlattevő
tekintetében előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek
történő megfelelést [Kbt. 67. § (3) bekezdés].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás
feladásától visszafelé számított három évben nem teljesített az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően olyan referenciamunkát, melynek tárgya összességében – általános forgalmi adó nélkül
számított – 80 millió forint értékű Szerszámgép(ek) értékesítése és/vagy gyártása volt.
Az alkalmassági feltétel több referenciamunkával is teljesíthető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, szerződés, kifizetések pénzneme: forint (Ft.).
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Ptk. 6:130. §-ának (1)-(2) bek alapján a teljesítés Ajánlatkérő általi igazolását
követően, a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással
egyenlíti ki. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (1) és (6) bek-ben foglaltakra.
A Kbt. 27/A. §-ára figyelemmel az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat,
amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz
az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
Az ajánlatkérő az 6D optikai CNC berendezés vételára 40%-ának megfelelő mértékű előleg igénylésének
lehetőségét biztosítja.
Fizetési Ütemezés:
Az ajánlatkérő részteljesítést biztosít az alábbiak szerint:
1. részteljesítés: a berendezés rendeltetési helyre szállításakor (határideje: a rendelés leadásától számított 210
nap), 1. részszámla kibocsátása a vételár 80%-ára
2. (rész)teljesítés: a berendezés üzembe helyezése, átadás-átvételi eljárás lefolytatás, jótállási biztosíték átadása
és a gépkezelési betanítási feladatok teljes körő elvégzése (határideje: a szállítástól számított maximum 90 nap)
végszámla kibocsátása a vételár fennmaradó 20%-ra.
Szerződést megerősítő rendelkezések:
Előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető
kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó –
kötelezvény formájában, az előleg teljes összegére.
A késedelmi kötbér napi mértéke a késedelemmel érintett részteljesítéshez kapcsolt - az általános forgalmi adó
összegét nem tartalmazó – vételár 0,4 százaléka, a késedelem minden naptári napjára, legfeljebb a vételár 10 %-a.
A meghiúsulási kötbér mértéke az általános forgalmi adó nélkül számolt vételár 20%-a.
Jótállás: 24 hónap
A jótállási biztosíték mértéke: az általános forgalmi adó nélkül számított vételár 5%-a.
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
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Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/09/15 (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)
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IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/09/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ának (1b)
bekezdése alapján alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6)
bekezdésében, továbbá az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet 15. §-ában foglaltak is irányadóak.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatkérő az eljárást az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Az ajánlatokat
az EKR-ben kell benyújtani. Az ajánlatkérő az alábbiakban megadja azt a fájlformátumot, melyet –
eltérő előírás hiányában – használva kell az ajánlatokat benyújtani: olvasható és nem szerkeszthető pdf
formátum.
2. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és
benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.
3. Az ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a
közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 35. § (2a) bekezdés és a Kbt. 41/A. §a alapján vizsgálja.
4. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat tartalmazó – az EKR rendszerben
megfelelően kitöltött – felolvasólapot.
5. Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell jelölnie a megajánlott berendezés
gyártóját, típusát és származási helyét. Az ajánlattevőnek csatolniuk kell az ajánlott berendezés
műszaki leírását, mely lehet az ajánlattevő által összeállított nyilatkozat vagy a gyártó által közzétett
termékismertető (termékkatalógus) vagy is.
6. Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlott berendezésre vonatkozó megfelelően kitöltött „Műszaki
specifikáció táblázatot” az ajánlat részeként be kell nyújtani.
7. Az ajánlattevők kizárólag új, korában még soha nem használt berendezésre tehet(nek)ajánlatot.
Az ajánlatkérő előírja, hogy ajánlatukhoz csatolniuk kell nyilatkozatukat, hogy nyertességük esetén
kizárólag új, korábban még soha nem használt olyan berendezést adnak el az ajánlatkérő részére, amely
mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírásában foglalt műszaki
követelményeknek és előírásoknak.
8. A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés megkötéséig be kell nyújtania a megajánlott
berendezés tekintetében az ajánlattételi határidő lejártának napján érvényes gyártói megfelelőségi
nyilatkozat(ok)at, és bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE
megfelelőség értékelési tanúsítvány(oka)t. A gyártói megfelelőségi nyilatkozatnak és a CE tanúsítványnak
a konkrétan megajánlott termékre kell vonatkoznia. Amennyiben ajánlattevő egyedi gyártású (azaz a
sorozatgyártástól akár csak egyetlen paraméterben is eltérő) terméket ajánl meg, abban az esetben be kell
nyújtania a CE engedély módosításához benyújtott igazolásokat is, és egyértelműen igazolnia kell, hogy a
gyártói megfelelőségi nyilatkozat és a CE tanúsítvány a sorozatgyártástól eltérő, a konkrétan megajánlott
egyedi gyártású termékre vonatkozik. A 8. pontban előírt kötelezettség megsértését az ajánlatkérő a
nyertes visszalépésének minősíti, ami megteremti annak lehetőségét, hogy a második helyezettel kösse
meg a közbeszerzési szerződést.
9. Amennyiben az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban, vagy a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra hivatkozik, az ajánlatkérő azzal minőségében és
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funkcionalitásában egyenértékűt is elfogad, tekintettel arra, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell ajánlatában
a Kbt. és a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 46. §-ában foglaltaknak megfelelően (például a megajánlott
eszköz műszaki leírásának ismertetésével) igazolnia.
10. Az alkalmasság feltételei és ennek igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb az
ajánlati felhívás III.1.2) P/1-P/3. és III.1.3) M/1. pontjai tekintetében.
11. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát.
12. Az ajánlatkérő nem írja elő a Kbt. 66. §-ának (6) bekezdése szerinti nyilatkozattételi kötelezettséget.
13. Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdését alkalmazza.
14. Az ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza, mivel a II.2.4) pontban
konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő termék felel meg és a
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb
ár értékelése szolgálja.
15. Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását
nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára, továbbá AK nem teszi
lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.
16. Ha bármely, az eljárás során csatolt dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az
ajánlattevő általi magyar nyelvű fordítását is csatolni kell.
17. Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
Az ajánlatkérő EKR001038042022 azonosító szám alatt a műszaki leírás és a szerződéstervezet előzetes
elérhetővé tételével előzetes piaci konzultációt kezdeményezett, de erre egyetlen gazdasági szereplő sem
jelentkezett.
18. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap. A felhívás
IV.2.6) pontjában a 2 hónap alatt 60 napot kell érteni.
19. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kelemen Zoltán, lajstromszám: 00185
20. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban
változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles
csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött igazolást [Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról
nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges.
21. A közbeszerzési eljárással összefüggésben az ajánlatkérő által megismert személyes adatok kezelésére
vonatkozó részletes tájékoztatás az ajánlatkérő weboldalán szabadon hozzáférhető a következő elérési
úton: https://www.eli-alps.hu/hu/Beszerzesek/Adatkezelesi-tajekoztato-kozbeszerzesi-eljarasokkapcsan-2. Az ajánlatkérő kéri a gazdasági szereplőket, hogy az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás
elérhetőségéről tájékoztassák a velük kapcsolatban álló érintett természetes személyeket.
22. Az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett történik.
23. A 833/2014/EU tanácsi rendeletet alapján az ajánlattevő a Közbeszerzési Dokumentumban átadott
minta szerint köteles nyilatkozni arról, hogy vele és a rendeletben előírt egyéb személyekkel szemben
fennállnak-e a hivatkozott rendeletben meghatározott tilalmak. A tilalmakba ütköző ajánlat érvénytelen.
24. Az ajánlatkérő 1 db berendezést kíván beszerezni, mely mennyiség önmagában kizárja a
részajánlattétel lehetőségét.
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. §-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:
2022/08/11 (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 (16989/2022)
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: Kovács Gyula
Telefon: +36 202281143
E-mail: kovacs.gyula@uszodak16.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/EKR001188602022/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/EKR001188602022/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: 2023. gázév gázbeszerzése
Hivatkozási szám: EKR001188602022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

09123000-7
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Elnevezés: 2023. gázév gázbeszerzés
Tárgy:
Az MSZ 1648:2016 számú szabvány 2H jelű gázcsoportra vonatkozó gázminőségi előírásoknak megfelelő földgáz
szállítása 2023. január 1. napján 06:00 órától 2024. január 01. napján 06:00 óráig a követelmény-specifikációjában
megadottak alapján 12 000 GJoule+30% mennyiségben a Fogyasztó részére 12 hónapra.
A dokumentáció részét képező követelményspecifikációban részletezettek szerint.
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: 2023. gázév gázbeszerzése
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: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1165 Budapest, Újszász u. 106-108.
1162 Budapest, Segesvár u. 16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az MSZ 1648:2016 számú szabvány 2H jelű gázcsoportra vonatkozó gázminőségi előírásoknak megfelelő földgáz
szállítása 2023. január 1. napján 06:00 órától 2024. január 01. napján 06:00 óráig a követelmény-specifikációjában
megadottak alapján 12 000 GJoule+30% mennyiségben a Fogyasztó részére 12 hónapra.
12 000 GJoule/ 1 év
+30 % kötbérmentes felülvételezési lehetőség biztosításával
A dokumentáció részét képező követelményspecifikációban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
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Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2023/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2024/01/01 (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: Ajánlatkérő jogosult a szerződés időtartama alatt a 12 000 GJoule mennyiségben /1
gázév (mint Szerződött Földgázmennyiség) felett további + 30 % földgázmennyiség (mint Maximum
Szerződött Mennyiség), összesen 15 600 GJ/1 gázév megvásárlására.
Az opciós jogot az ajánlatkérő a teljes alapmennyiség kimerülését követően gyakorolja külön opciós
nyilatkozat nélkül, további vételezés útján. Ajánlatkérő jogosult arra, hogy az opciós mennyiséget
egyáltalán ne, vagy annak csak egy részét vegye igénybe. Az opciós mennyiséget az alapmennyiséggel
egyező áron és feltételek szerint kell biztosítani.
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. Csók Balázs Lajstromszám: 00862; és Bábosik Roland Ottó Lajstromszám: 01011
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: I) 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.
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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.
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. 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
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;
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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.1.2) 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: M1.
1) Előzetes igazolás:
A Kbt. 67. § (1) bek. és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 1. § (1) bekezdése
alapján az Ajánlattevőnek a II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával. A Korm. r. 2. § (5)
bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása tekintetében elfogadja az érintett
gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. Rész „α: „Az összes kiválasztási szempont
általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a
Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
részéről az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát
és irányadó továbbá a Korm. r. 3. § (3) bek.
Amennyiben ajánlattevő más személy, vagy szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni az előírt
alkalmassági követelményeknek, irányadóak továbbá a Kbt. 65. § (6), (7),(9) és (11), (12) bekezdései.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen
is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha
közülük egy felel meg.
Kr.3. § (5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az
ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
2) Igazolás:
Korm. r. 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági
követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. r.
IV. fejezetében foglalt szabályoknak megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által
meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
Csatolni kell a Korm. r. 21. § (1) bek. a) pontja alapján és 22. § (1)-(2) bekezdése szerint az ajánlati felhívás
feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett a felhívás
III.1.3) pont M1. pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb közbeszerzés tárgya
(földgázszállítás) szerinti szállításainak ismertetését.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 22. § (2) bekezdésének alkalmazása során a teljesítés ideje tekintetében a
kezdő időpont az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított hat év, befejező időpont az ajánlati
felhívás feladásától visszafelé számított három évben, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (1a)
bek. a) pontjára.
Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább
- a szerződést kötő másik fél megnevezését,
- a szállítás tárgyát, mennyiségét (olyan részletezettséggel, hogy az alkalmassági minimumkövetelmények
való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),
- teljesítés idejét (a kezdő és befejező időpont – legalább év, hónap és nap – megjelölésével) és
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben
szerepelnie kell, hogy a teljesítés során milyen szállítási mennyiségben vett részt.
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Az alkalmasság előzetes igazolásának, és igazolásának módja részletesen a Közbeszerzési dokumentumok
X. fejezete szerint.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak továbbá a Kbt. 69.§ (11)-(11a)§; Korm. r. 1.§ (4)-(5), (7)
bek, 21. § (1a) bek a) pontja, 21/A.§, 24. § (1) bek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az ajánlati felhívás
feladásától visszafelé számított a felhívás feladását megelőző utolsó 3 évben befejezett, de legfeljebb
6 éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgya (földgázszállítás) szerinti (átadás-átvétellel lezárt),
szerződésszerűen teljesített referenciát, amennyiben a legalább 6 hónapig hatályos szerződés keretén
belül legalább 4 500 GJ mennyiségű földgáz leszállításra került.
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.
A számla ellenértékének kiegyenlítése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2)
bekezdése szerint átutalással történik.
Részszámlázásra a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint van lehetőség. A számla fizetési határideje 30
nap.
Az ÁFA megfizetése a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés és az elszámolás is magyar forintban történik, az ellenszolgáltatás összege
magyar forintban kerül kifizetésre.
A Kbt. 135.§ (1), (5)-(6) bekezdései irányadóak.
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 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 az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet 15. § (2) bekezdése értelmében.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK jelen közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett EKR rendszerben
bonyolítja le, így a 424/2017.(XII.19.) Kr. (EKR.r.) alkalmazandó.
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2. A közbeszerzési eljárás során a kommunikáció EKR.r. előírásai szerint történik. Az eljárásban való
ajánlattétel feltétele, hogy AT az EKR.r.6.§ (6)-(8) szerint regisztráltassa magát az EKR rendszerben. Az
EKR működtetését a 27/2017.(XI.6.) MvM r. alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer
működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
3. Az ajánlatban előírt dokumentumok benyújthatók az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap
alkalmazásával, vagy amennyiben elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papír alapú dokumentum
egyszerű elektronikus másolata formájában (Kbt. 41/A.§ (1)-(3).
4. Az értékelési szempont szerinti megajánlást az EKR.r. 11. § (1) bekezdése szerint az AK által elektronikus
űrlapként létrehozott felolvasólapon kell ajánlattevőnek az ajánlat részeként kitölteni.
5. Ajánlatba csatolni kell:
a) Kbt. 66. § (2) bek. szerinti ajánlati nyilatkozatot,
b) Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozat (AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek
azt a részét(részeit) amelynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni és az ezen részek
tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlatbenyújtásakor már ismert alvállalkozókat-(nemleges
nyilatkozat is csatolandó). AK a Kr. 2.§(3)bek. alapján előírja, hogy AT az EEKD-ban tüntesse fel az ajánlat
benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
c) Kbt.67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot,
d) Kbt.65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot,
e) Kbt. 62. § (1) bek. k) kb) és kc) alpont szerinti nyilatkozat,
f) üzleti titokról szóló nyilatkozat,
g) változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat (nemleges nyilatkozat is csatolandó), továbbá
változásbejegyzési eljárás esetében a Kr.13.§-ban meghatározott iratokat.
h) b) nyilatkozat az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó
intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról.
g) - amennyiben az AT Kbt.69.§ (11) bek. szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, nem magyar nyelvű
nyilvántartás esetén köteles a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítását benyújtani.
i) ATnek (közös ATnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt.25.§ (3)-(4) bek. vonatkozásában,
j) - 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.
6. Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint biztosít lehetőséget. 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.
7. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, így az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven
nem fogadható el.
8. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ban foglalt feltételeknek. Közös
ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35.§ (2a) bekezdése szerinti meghatalmazást.
9. Ajánlatkérő kizárja a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó
szervezet (projekttársaság) létrehozását.
10. Az ajánlatban előforduló különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlati felhívás
feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell
alkalmazni, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.
11. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatban a közép-európai idő az irányadó.
12. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában írt eredménytelenségi okot.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdését alkalmazza.
14. 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
terjedőidő intervallum.
15. A felhívás IV.2.6) pontjában rögzített 1 hónapos ajánlati kötöttség alatt Ajánlatkérő 30 napot ért.
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16. Az ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.
17. Ajánlatkérő az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságának feltételeit és ennek
igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi pontok
esetében: III.1.3).
18. Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a Magyar Energia Hivatal, illetve jogutódja a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott, az ajánlattételi határidő napján érvényes földgáz-kereskedelmi
engedéllyel (2008. évi XL. törvény 114. § (1) bek. e) pont), melyet ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdése
alapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal honlapján ellenőriz (http://www.mekh.hu/
foldgaz-ipari-engedelyesek-listaja). Amennyiben ajánlattevő engedélye nem szerepel a honlapon,
úgy csatolnia kell az ajánlatában a Magyar Energia Hivatal, illetve jogutódja a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott érvényes földgáz-kereskedelmi engedély egyszerű másolati
példányát. Ezen pontban meghatározott feltétel hiánya az ajánlat Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja szerinti
érvénytelenséget eredményezi.
19. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel a hatékony és felelős
gazdálkodás elvét szem előtt tartva a részekre bontás mellőzésével kedvezőbb ajánlati ár érhető el.
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:
2022/08/11 (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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Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési
Intézmények Gazdasági Szervezete (16855/2022)
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: Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete
Nemzeti azonosítószám: 15340247203
Postai cím: Kuruc vitézek Tere 17
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Stírné Prikidánovics Tímea
Telefon: +36 77740629
E-mail: stirtimea@gmail.com
Fax: +36 77740629
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kigsz.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/EKR001146392022/reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
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A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001146392022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszer - alapanyagok beszerzése 2022
Hivatkozási szám: EKR001146392022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15800000-6
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II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés alapján élelmiszer – alapanyagok beszerzése 2022
1. rész: tejkészítmények
2. rész: zöldség, gyümölcs
3. rész: mirelit termékek
4. rész: húskészítmények
5. rész: száraz tésztafélék
6. rész: baromfi húsrészek
7. rész: sertés – és marhahúsrészek
8. rész: sütőipari termékek
9. rész: fűszértáru
10. rész: tej, kakaó, tejföl, túró
A műszaki dokumentációban megadott mennyiségtől ajánlatkérő + 10 %-al eltérhet.
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: tejkészítmények
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15550000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.
6400 Kiskunhalas, Lomb u. 5.
6400 Kiskunhalas, Bajza u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tejkészítmények szállítása:
70900db; 5630 kg;985 l;3500 doboz
Ajánlatot ezen részre, annak kizárólag a teljes mennyiségére lehet tenni.
a megadott mennyiségtől + 10 %-os eltérés lehetséges. Az opció lehívásának feltétele: a műszaki
dokumentációban meghatározott mennyiség felhasználását követően szükségesség esetén kerül sor.
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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 Hibás termék(ek) cseréje a bejelentéstől számítottan (min. 2 óra – max. 6 óra) 30
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A megadott mennyiségtől + 10 %-os eltérés lehetséges. Az opció lehívásának
feltétele: a műszaki dokumentációban meghatározott mennyiség felhasználását követően szükségesség
esetén kerül sor.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felhívás VI. 3. pontja szerint
II.2.1)
Elnevezés: zöldség, gyümölcs
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
03220000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.
6400 Kiskunhalas, Lomb u. 5.
6400 Kiskunhalas, Bajza u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Zöldség, gyümölcs szállítása:
80700 db; 85150 kg;17000 csomó
Ajánlatot ezen részre, annak kizárólag a teljes mennyiségére lehet tenni.
a megadott mennyiségtől + 10 %-os eltérés lehetséges. Az opció lehívásának feltétele: a műszaki
dokumentációban meghatározott mennyiség felhasználását követően szükségesség esetén kerül sor.
(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 Hibás termék(ek) cseréje a bejelentéstől számítottan (min. 2 óra – max. 6 óra) 30
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A megadott mennyiségtől + 10 %-os eltérés lehetséges. Az opció lehívásának
feltétele: a műszaki dokumentációban meghatározott mennyiség felhasználását követően szükségesség
esetén kerül sor.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felhívás VI. 3. pontja szerint
II.2.1)
Elnevezés: mirelit élelmiszerek
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15896000-5
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.
6400 Kiskunhalas, Lomb u. 5.
6400 Kiskunhalas, Bajza u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mirelit termékek szállítása:
63410 kg; 3260 db
Ajánlatot ezen részre, annak kizárólag a teljes mennyiségére lehet tenni.
a megadott mennyiségtől + 10 %-os eltérés lehetséges. Az opció lehívásának feltétele: a műszaki
dokumentációban meghatározott mennyiség felhasználását követően szükségesség esetén kerül sor.
(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 Hibás termék(ek) cseréje a bejelentéstől számítottan (min. 2 óra – max. 6 óra) 30
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A megadott mennyiségtől + 10 %-os eltérés lehetséges. Az opció lehívásának
feltétele: a műszaki dokumentációban meghatározott mennyiség felhasználását követően szükségesség
esetén kerül sor.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felhívás VI. 3. pontja szerint
II.2.1)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.159

45

Elnevezés: húskészítmények
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15131700-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.
6400 Kiskunhalas, Lomb u. 5.
6400 Kiskunhalas, Bajza u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Húskészítmények szállítása:
7950 kg; 1050 db
Ajánlatot ezen részre, annak kizárólag a teljes mennyiségére lehet tenni.
a megadott mennyiségtől + 10 %-os eltérés lehetséges. Az opció lehívásának feltétele: a műszaki
dokumentációban meghatározott mennyiség felhasználását követően szükségesség esetén kerül sor.
(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 Hibás termék(ek) cseréje a bejelentéstől számítottan (min. 2 óra – max. 6 óra) 30
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A megadott mennyiségtől + 10 %-os eltérés lehetséges. Az opció lehívásának
feltétele: a műszaki dokumentációban meghatározott mennyiség felhasználását követően szükségesség
esetén kerül sor.
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
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felhívás VI. 3. pontja szerint
II.2.1)
Elnevezés: száraz tésztafélék
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15851100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.
6400 Kiskunhalas, Lomb u. 5.
6400 Kiskunhalas, Bajza u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Száraz tésztafélék szállítása:
9900 kg
Ajánlatot ezen részre, annak kizárólag a teljes mennyiségére lehet tenni.
a megadott mennyiségtől + 10 %-os eltérés lehetséges. Az opció lehívásának feltétele: a műszaki
dokumentációban meghatározott mennyiség felhasználását követően szükségesség esetén kerül sor.
(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 Hibás termék(ek) cseréje a bejelentéstől számítottan (min. 2 óra – max. 6 óra) 30
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
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Opciók ismertetése: A megadott mennyiségtől + 10 %-os eltérés lehetséges. Az opció lehívásának
feltétele: a műszaki dokumentációban meghatározott mennyiség felhasználását követően szükségesség
esetén kerül sor.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felhívás VI. 3. pontja szerint
II.2.1)
Elnevezés: baromfi húsrészek
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15112000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.
6400 Kiskunhalas, Lomb u. 5.
6400 Kiskunhalas, Bajza u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Baromfihús részek szállítása:
4700 kg
Ajánlatot ezen részre, annak kizárólag a teljes mennyiségére lehet tenni.
a megadott mennyiségtől + 10 %-os eltérés lehetséges. Az opció lehívásának feltétele: a műszaki
dokumentációban meghatározott mennyiség felhasználását követően szükségesség esetén kerül sor.
(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 Hibás termék(ek) cseréje a bejelentéstől számítottan (min. 2 óra – max. 6 óra) 30
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
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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: A megadott mennyiségtől + 10 %-os eltérés lehetséges. Az opció lehívásának
feltétele: a műszaki dokumentációban meghatározott mennyiség felhasználását követően szükségesség
esetén kerül sor.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felhívás VI. 3. pontja szerint
II.2.1)
Elnevezés: sertés – és marhahúsrészek
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15110000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.
6400 Kiskunhalas, Lomb u. 5.
6400 Kiskunhalas, Bajza u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sertés – és marhahúsrészek szállítása:
7700 kg
Ajánlatot ezen részre, annak kizárólag a teljes mennyiségére lehet tenni.
a megadott mennyiségtől + 10 %-os eltérés lehetséges. Az opció lehívásának feltétele: a műszaki
dokumentációban meghatározott mennyiség felhasználását követően szükségesség esetén kerül sor.
(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 Hibás termék(ek) cseréje a bejelentéstől számítottan (min. 2 óra – max. 6 óra) 30
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
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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 igen
Opciók ismertetése: A megadott mennyiségtől + 10 %-os eltérés lehetséges. Az opció lehívásának
feltétele: a műszaki dokumentációban meghatározott mennyiség felhasználását követően szükségesség
esetén kerül sor.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felhívás VI. 3. pontja szerint
II.2.1)
Elnevezés: sütőipari termékek
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15612500-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.
6400 Kiskunhalas, Lomb u. 5.
6400 Kiskunhalas, Bajza u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sütőipari termékek szállítása:
2616 kg; 150780 db
Ajánlatot ezen részre, annak kizárólag a teljes mennyiségére lehet tenni.
a megadott mennyiségtől + 10 %-os eltérés lehetséges. Az opció lehívásának feltétele: a műszaki
dokumentációban meghatározott mennyiség felhasználását követően szükségesség esetén kerül sor.
(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 Hibás termék(ek) cseréje a bejelentéstől számítottan (min. 2 óra – max. 6 óra) 30
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 igen
Opciók ismertetése: A megadott mennyiségtől + 10 %-os eltérés lehetséges. Az opció lehívásának
feltétele: a műszaki dokumentációban meghatározott mennyiség felhasználását követően szükségesség
esetén kerül sor.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felhívás VI. 3. pontja szerint
II.2.1)
Elnevezés: füszértáru
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15872000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.
6400 Kiskunhalas, Lomb u. 5.
6400 Kiskunhalas, Bajza u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Fűszértáru szállítása:
27590 db; 24466 kg; 7160 l
Ajánlatot ezen részre, annak kizárólag a teljes mennyiségére lehet tenni.
a megadott mennyiségtől + 10 %-os eltérés lehetséges. Az opció lehívásának feltétele: a műszaki
dokumentációban meghatározott mennyiség felhasználását követően szükségesség esetén kerül sor.
(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 Hibás termék(ek) cseréje a bejelentéstől számítottan (min. 2 óra – max. 6 óra) 30
Költség kritérium –
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x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A megadott mennyiségtől + 10 %-os eltérés lehetséges. Az opció lehívásának
feltétele: a műszaki dokumentációban meghatározott mennyiség felhasználását követően szükségesség
esetén kerül sor.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felhívás VI. 3. pontja szerint
II.2.1)
Elnevezés: tej, kakaó, tejföl, túró
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15500000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17.
6400 Kiskunhalas, Lomb u. 5.
6400 Kiskunhalas, Bajza u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tej, kakaó, tejföl, túró szállítása:
1100 kg; 29000 l
Ajánlatot ezen részre, annak kizárólag a teljes mennyiségére lehet tenni.
a megadott mennyiségtől + 10 %-os eltérés lehetséges. Az opció lehívásának feltétele: a műszaki
dokumentációban meghatározott mennyiség felhasználását követően szükségesség esetén kerül sor.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
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II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Hibás termék(ek) cseréje a bejelentéstől számítottan (min. 2 óra – max. 6 óra) 30
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A megadott mennyiségtől + 10 %-os eltérés lehetséges. Az opció lehívásának
feltétele: a műszaki dokumentációban meghatározott mennyiség felhasználását követően szükségesség
esetén kerül sor.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felhívás VI. 3. 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: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem
vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében
foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 Kormányrendelet 1-16 §-aiban foglaltak alkalmazására.
Igazolási mód: A Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015 (X.30.) Kormányrendelet 3.-4. §-ában foglaltak
szerint, Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával, alvállalkozó igénybevétele esetén a
Kbt. 67. § (4) bekezdése, és a 321/2015. (X.30.) Kr. 15. § (1)-(2) bekezdése alapján.
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A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt esetben az Ajánlattevőnek a Korm. rendelet 8.§, 10. §, 12 –
16. §-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania. Az igazolások benyújtására egyebekben a Kbt.
69. § (11) bekezdés az irányadó.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ára, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. §
(1) bekezdés b) pontjára is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II.
Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek. Ajánlattevőnek az EEKD-ban elegendő nyilatkoznia arról, hogy megfelel az előírt
alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő
felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján.
Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott ajánlattevőnek csatolnia kell
Valamennyi rész vonatkozásában:
P1.) saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját, ha a gazdasági szereplő
letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló
a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ez
esetben a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban, nem
szükséges! A beszámolóval lezárt üzleti év alatt ajánlatkérő a beszámoló közzétételének időpontját tekinti
irányadónak. Amennyiben az ajánlattevő az alkalmasságát az árbevételről szóló nyilatkozattal igazolja,
cégszerűen aláírt nyilatkozatot csatoljon.
(321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (1) bek., 19. § (1) bek. b) pontja és (2) és (3) bekezdései szerint)
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők
a Kbt. 65. § (7)-(8) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és
igazolhatják azt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az adózott
eredménye legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított megelőző három,
beszámolóval lezárt üzleti évben kettőnél több üzleti évben negatív volt (mindegyik részre vonatkozó
követelmény).
Ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban a számviteli
jogszabályok szerinti beszámolóval, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az
alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az
ajánlatkérő alkalmasnak tekinti az ajánlattevőt, ha működésének ideje alatt a
1. rész vonatkozásában közbeszerzés tárgyából (tejkészítmények) származó árbevétele elérte a nettó
7.500.000 HUF-t,
2. rész vonatkozásában közbeszerzés tárgyából (zöldség, gyümölcs) származó árbevétele elérte a nettó
11.000.000 HUF-t,
3. rész vonatkozásában közbeszerzés tárgyából (mirelitáru) származó árbevétele elérte a nettó 26.000.000
HUF-t,
4. rész vonatkozásában közbeszerzés tárgyából (húskészítmények) származó árbevétele elérte a nettó
2.500.000 HUF-t,
5. rész vonatkozásában közbeszerzés tárgyából (tésztafélék) származó árbevétele elérte a nettó 3.000.000
HUF-t,
6. rész vonatkozásában közbeszerzés tárgyából (baromfihús) származó árbevétele elérte a nettó 2.600.000
HUF-t,
7. rész vonatkozásában közbeszerzés tárgyából (sertés és marhahús részek) származó árbevétele elérte a
nettó 5.000.000 HUF-t,
8. rész vonatkozásában közbeszerzés tárgyából (sütőipari termékek) származó árbevétele elérte a nettó
11.000.000 HUF-t,
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9. rész vonatkozásában közbeszerzés tárgyából (fűszértáru) származó árbevétele elérte a nettó 12.000.000
HUF-t,
10. rész vonatkozásában közbeszerzés tárgyából (tej, kakaó, tejföl, túró) származó árbevétele elérte a nettó
2.500.000 HUF-t,
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 69. § (6) – (9) bekezdéseiben
foglaltak szerint is megfelelhet.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész tekintetében alkalmazandó
M/1) a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak értelmében az
eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés
tárgya (az adott rész szerinti áru eladása és szállítása) szerinti, az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített referenciáinak ismertetése, a teljesített referencia – a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 22. § (1) – (2) bekezdéseiben foglaltak szerinti – igazolással történő alátámasztása. A referenciákat
bemutató cégszerűen aláírt nyilatkozatnak és/vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak
minimálisan az alábbiakban részletezett információkat kell tartalmaznia:
- a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hónap bontásban)
- a szerződést kötő másik fél adatai (név, székhely, kapcsolattartó személy megnevezése, telefonos és
elektronikus elérhetősége)
- a referencia tárgya olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelményeknek történő
megfelelés megállapítható legyen,
- mennyisége
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt –e.
Ajánlattevőnek az EEKD-ban elegendő nyilatkoznia arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági
követelményeknek, ennek megfelelően elegendő az alfa szakasz kitöltése.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás
feladásának napjától visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik az alábbi szerződésszerűen teljesített, a
közbeszerzés tárgya (az adott rész szerinti áru eladása és szállítása) szerinti referenciával, ahol a referencia
mennyisége elérte legalább:
1. rész (tejkészítmények) esetében: 35.450 db és / vagy 2.800 kg és / vagy 1750 doboz
2. rész (zöldség, gyümölcs) esetében: 40.350 db és / vagy 42.575 kg és / vagy 8.500 csomó
3. rész (mirelit élelmiszerek) esetében: 31.705 kg
4. rész (húskészítmények) esetében: 3.500 kg
5. rész (száraz tésztafélék) esetében: 4.500 kg
6. rész (baromfi húsrészek) esetében: 2.300 kg
7. rész (sertés – és marhahúsrészek) esetében: 3.800 kg
8. rész (sütőipari termékek) esetében: 75.300 darab és / vagy 1.300 kg
9. rész (fűszértáru) esetében: 12.233 kg és / vagy 3.500 liter és / vagy 13.700 db
10. rész (tej, kakaó, tejföl, túró) esetében: 550 kg és / vagy 14.500 liter
Az alkalmassági minimumkövetelmény több szerződés útján is teljesíthető.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése alapján a 3 éven belül befejezett, de
legfeljebb hat éven belül megkezdett referenciákat fogadja el.
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) – (9) bekezdéseiben
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:
Ajánlatkérő a számlák értékét az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, havonta, forintban (HUF)
teljesíti a Kbt. 135. § (1), (5) bekezdésében, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján (30 nap) és a szerződés szerint.
A kifizetésre vonatkozó jogszabályok:
• Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII t figyelembevételével
• a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,
A részletes fizetési feltételeket a szerződés – tervezet tartalmazza.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
- Késedelmi és meghiúsulási kötbér a szerződés – tervezetben 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
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: 2022/09/14 (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: 2022/09/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását
az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé
válnak. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő
órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan
beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2023.08.
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 felhívás IV.2.6) pontjában az „időtartam hónapban:1” 30 napként értelmezendő, a felhívásban csak
technikai okok miatt szerepel 1 hónap, mivel a hirdetményminta a napban való rögzítést – a Kbt. 81. § (11)
bekezdésében foglaltak ellenére – nem teszi lehetővé.
2. Ajánlatkérő a P/1;M/1 alkalmassági követelmények szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módját a
minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz
képest szigorúbban állapította meg.
3. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
4. Az ajánlatban nyilatkozni kell arról, hogy a megajánlott termékek, valamint a tárolás és a szállítás módja
megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyv, valamint az Európai Parlament és Tanács 852/2004/EK rendelete
az élelmiszer – higiéniáról mindenkor hatályos előírásoknak.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva az eljárás nyertesével köt szerződést, vagy - a
nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben megjelölte.
6. Alvállalkozók igénybe vétele: A Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő
jelölje meg 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.
7. .Az eljárás nem a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján kerül megindításra.
8. Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során a Kbt. 71. § -ban meghatározottak szerint biztosítja a
hiánypótlást, illetőleg felvilágosítást kér.
9. Ajánlattevők a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltakról külön íven szövegezett nyilatkozatot kötelesek
benyújtani az EKR rendszer nyilatkozatmintája alapján.
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10. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapon hozza létre a felolvasólap
mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
11. Az eljárást megindító felhívás és dokumentáció és a nyertes ajánlat a megkötendő szerződés részét
képezi.
12. Üzleti titkot tartalmazó irat benyújtása esetén ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 44. § -ában
foglaltakra. Az ajánlattevőnek az ajánlatkérő által előzetesen létrehozott elektronikus űrlap alapján kell
nyilatkoznia az EKR rendszerben. Ajánlattevő az üzleti titok elkülönített elhelyezésére az EKR-ben az erre
szolgáló funkciót alkalmazza.
13. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidőt követően, kettő órával
később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan
beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
14. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti
érvénytelenségi okot nem alkalmazza.
15. Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2); (5) bekezdésében előírtak
vonatkozásában, valamint a Kbt. 66. § (6) bekezdésében előírtak vonatkozásában. A Kbt. 66. § (6) bekezdés
nyilatkozatot nemleges adattartalommal is szükséges csatolni.
16. Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt
hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti
tilalomról
17. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Piegel – Csesznegi Edit, lajstromszáma:01323
18. A Kbt. 76. § (9) bekezdés alapján: Ajánlatkérő valamennyi rész vonatkozásában az ajánlatokat a Kbt.
76 § (2) bekezdés c) pontja alapján (legjobb ár – érték arány) értékeli. Az értékelési szempont alsó és
felső határa: 0-100 pont. Egyösszegű nettó ajánlati ár és a Hibás termék(ek) cseréje esetében fordított
arányosítás.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
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Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/11 (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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Kiskunmajsa Város Önkormányzata (17097/2022)
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: Kiskunmajsa Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15724928203
Postai cím: Fő Utca 82
Város: Kiskunmajsa
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6120
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Tímea
Telefon: +36 705107665
E-mail: kovacstimea@kiskunmajsa.hu
Fax: +36 77481946
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kiskunmajsa.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/EKR001175912022/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/EKR001175912022/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: Kiskunmajsa közvilágítás korszerűsítés,üzemeltetés
Hivatkozási szám: EKR001175912022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

50232100-1
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Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajánlatkérő Kiskunmajsa város területén az elavult kompakt fénycsöves és nátrium lámpás lámpatesteket
LED fényforrású, MVM rendszerengedéllyel rendelkező okos, távoli kapcsolattal fényerőszabályozható illetve
kapcsolható lámpatestekre kívánja cserélni. Feladat a jelenleg működő korszerűtlen közvilágítási berendezések
nyertes Ajánlattevő saját költségén megvalósuló korszerűsítése, előkészítéssel együtt, a korszerűsített eszközök
üzemeltetése és a felszerelt közvilágítási berendezések üzemeltetése és karbantartása az üzemeltetés kezdetétől
számított 20 éves felmondási tilalommal. Elvégzendő feladatok között szerepel a jelenleg működő 1523 db
elavult, vegyes kivitelű közvilágítási (kompakt fénycsöves, és nagynyomású nátrium lámpa) közvilágítási
világítótestek cseréje intelligens LED-es világítótestekre, vezérlőközponttal és a hozzá tartozó kiegészítő
eszközökkel. Az újonnan telepített 1943 db LED világítótesteknek intelligenseknek, 24 órás kitáplálással
ellátottnak, kétirányú kommunikációra felkészítetteknek és online szabályozható fényáramúaknak kell lenniük.
Elvégzendő feladatok különösen:
A jelenlegi közvilágítási rendszer egyeztetése az önkormányzat által elkészíttetett és áramszolgáltatónál
elfogadott kivitelezési szintű tervek alapján, továbbá a berendezések leszállítása, felszerelése, a beruházás teljes
körű megvalósítása, a szükséges mérések elvégzése, a közvilágítási rendszer üzembe helyezése, majd annak
üzemeltetése, karbantartása, javítása. A munkaterület átadását követő 150 napon belül a nyertes ajánlattevőnek
a Közvilágítás Korszerűsítési Tervdokumentációban megjelölt kötelező felújítási feladatokat kell elvégeznie, ami
magában foglalja továbbá a tervek, engedélyek véglegesítésével egyidőben a cserék és felújítások elvégzését a
közvilágítási aktív elemeken, hiányzó, illetve a tervben meghatározott és a helyszíni munkák során a hibás vagy
korszerűsítésre/bővítésre nem alkalmas oszlopkarok cseréjének elvégzését. Ezt követően a körzetvezérlők és
mérőhelyek végleges telepítését, tesztüzemét és beüzemelését, illetve a Wifi, kamerapontok és díszkivilágítás
tápellátásának kialakítását (a műszaki tartalomnak megfelelően). A munkaterület átvételétől számított 150. nap
a műszaki átadás átvétel megkezdésének legkésőbbi időpontja. Nyertes ajánlattevő feladata továbbá a meglévő
lámpatestek leszerelése, melyet a szerződéskötést megelőző szolgáltató előzetes hozzájárulásával, az általa
meghatározott módon kell elvégeznie és a leszerelt lámpatesteket a megjelölt helyre kell szállítania. Újonnan
telepítendő LED-es lámpák típusa, mennyisége:
LÁMPATÍPUS, kijövő fényáram össz, led színhőmérséklet: Közvilágítási szabványt kielégítő mennyiség (bővítéssel)
SL3 36W vagy ezzel egyenértékű - kijövő fényáram összesen: min. 4000 l - led színhőmérséklet: 3800K – 4200K
- RAL: fehér 1446 db
SL3 72W vagy ezzel egyenértékű - kijövő fényáram összesen: min. 8500 l - led színhőmérséklet: 3800K – 4200K RAL: fehér 421 db
SL3 90W vagy ezzel egyenértékű
- kijövő fényáram összesen: min. 9000 l - led színhőmérséklet: 3800K – 4200K - RAL: fehér 76 db
Összesen: 1943 db
A tárgyi eljárás meginídításakor Kiskunmajsa városban a felmérést követően és az elkészített modernizációs
tervben 1523 db aktív elem ( lámpa ) szerelepel, melyeknek jelenlegi névleges teljesítménye 120,98 kW. A
közvilágítási tábla alapján, hozzávetőlegesen 4086 órával számolva: 120,98 kW x 4086 h = 494.324 kWh a szumma
éves fogyasztás. A modernizációt követően a Megrendelő elvárása, hogy az 1943 db-ra bővített aktív elemek
(lámpák) névleges teljesítménye ne haladja meg a 92,866 kW-ot azaz a közvilágítási tábla alapján a 4086 világítási
órával számolva 92,866 kW x 4086 h = 379.450 kWh éves fogyasztást a modernizált rendszer.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
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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: Kiskunmajsa közvilágítás korszerűsítés,üzemeltetés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

34928500-3

További tárgyak:

50000000-5

Kiegészítő szójegyzék

50232000-0
50232100-1
50232110-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Kiskunmajsa város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő Kiskunmajsa város területén az elavult kompakt fénycsöves és nátrium lámpás lámpatesteket
LED fényforrású, NKM rendszerengedéllyel rendelkező okos, távoli kapcsolattal fényerőszabályozható illetve
kapcsolható lámpatestekre kívánja cserélni.
Feladat a jelenleg működő korszerűtlen közvilágítási berendezések nyertes Ajánlattevő saját költségén
megvalósuló korszerűsítése, előkészítéssel együtt, a korszerűsített eszközök üzemeltetése és a felszerelt
közvilágítási berendezések üzemeltetése és karbantartása az üzemeltetés kezdetétől számított 20 éves felmondási
tilalommal.
Elvégzendő feladatok között szerepel a jelenleg működő 1523 db elavult, vegyes kivitelű közvilágítási
(kompakt fénycsöves, és nagynyomású nátrium lámpa) közvilágítási világítótestek cseréje intelligens LED-es
világítótestekre, vezérlőközponttal és a hozzá tartozó kiegészítő eszközökkel. Az újonnan telepített 1943 db LED
világítótesteknek intelligenseknek, 24 órás kitáplálással ellátottnak, kétirányú kommunikációra felkészítetteknek
és online szabályozható fényáramúaknak kell lenniük.
Elvégzendő feladatok különösen:
A jelenlegi közvilágítási rendszer egyeztetése az önkormányzat által elkészíttetett és áramszolgáltatónál
elfogadott kivitelezési szintű tervek alapján, továbbá a berendezések leszállítása, felszerelése, a beruházás teljes
körű megvalósítása, a szükséges mérések elvégzése, a közvilágítási rendszer üzembe helyezése, majd annak
üzemeltetése, karbantartása, javítása.
A munkaterület átadását követő 150 napon belül a nyertes ajánlattevőnek a Közvilágítás Korszerűsítési
Tervdokumentációban megjelölt kötelező felújítási feladatokat kell elvégeznie, ami magában foglalja továbbá a
tervek, engedélyek véglegesítésével egyidőben a cserék és felújítások elvégzését a közvilágítási aktív elemeken,
hiányzó, illetve a tervben meghatározott és a helyszíni munkák során a hibás vagy korszerűsítésre/bővítésre nem
alkalmas oszlopkarok cseréjének elvégzését. Ezt követően a körzetvezérlők és mérőhelyek végleges telepítését,
tesztüzemét és beüzemelését, illetve a Wifi, kamerapontok és díszkivilágítás tápellátásának kialakítását (a
műszaki tartalomnak megfelelően). A munkaterület átvételétől számított 150. nap a műszaki átadás átvétel
megkezdésének legkésőbbi időpontja. Nyertes ajánlattevő feladata továbbá a meglévő lámpatestek leszerelése,
melyet a szerződéskötést megelőző szolgáltató előzetes hozzájárulásával, az általa meghatározott módon kell
elvégeznie és a leszerelt lámpatesteket a megjelölt helyre kell szállítania.
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Újonnan telepítendő LED-es lámpák típusa, mennyisége:
LÁMPATÍPUS, kijövő fényáram össz, led színhőmérséklet: Közvilágítási szabványt kielégítő mennyiség (bővítéssel)
SL3 36W vagy ezzel egyenértékű
- kijövő fényáram összesen: min. 4000 l
- led színhőmérséklet: 3800K – 4200K
- RAL: fehér 1446 db
SL3 72W vagy ezzel egyenértékű
- kijövő fényáram összesen: min. 8500 l
- led színhőmérséklet: 3800K – 4200K
- RAL: fehér 421 db
SL3 90W vagy ezzel egyenértékű
- kijövő fényáram összesen: min. 9000 l
- led színhőmérséklet: 3800K – 4200K
- RAL: fehér 76 db
Összesen: 1943 db
A tárgyi eljárás meginídításakor Kiskunmajsa városban a felmérést követően és az elkészített modernizációs
tervben 1523 db aktív elem ( lámpa ) szerelepel, melyeknek jelenlegi névleges teljesítménye 120,98 kW. A
közvilágítási tábla alapján, hozzávetőlegesen 4086 órával számolva: 120,98 kW x 4086 h = 494.324 kWh a szumma
éves fogyasztás. A modernizációt követően a Megrendelő elvárása, hogy az 1943 db-ra bővített aktív elemek
(lámpák) névleges teljesítménye ne haladja meg a 92,866 kW-ot azaz a közvilágítási tábla alapján a 4086 világítási
órával számolva 92,866 kW x 4086 h = 379.450 kWh éves fogyasztást a modernizált rendszer.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő
felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása
szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az
ajánlatában igazolnia kell. A részletes műszaki leírást és feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Munkaterületen a közvilágítás korszerűsítési beruházás alatt megtermelt
hulladék szelektív gyűjtésének biztosítása igen/nem 5
2 A felhívás M.3. pontot igazoló MV-VI felelős műszaki vezető szakember szakmai többlettapasztalata
(0-36 hónap) 15
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: 245 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
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II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempontok
1. értékelési részszempont - Nettó szolgáltatási díj Ft/ hó
Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25. napján a 2020.
évi 60. számában megjelent útmutatója alapján a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb ajánlati
ár) 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása fordított arányosítással
történik.
A 2. értékelési részszempont (környezetvédelmi/fenntarthatósági vállalás) esetében az alkalmazandó módszer a
pontkiosztás.
A 2. értékelési részszempont esetében, amennyiben ajánlattevő NEM megajánlást tesz (azaz a szempont
teljesítését nem vállalja) úgy a 2. értékelési szempontra „0” pontot kap. A környezetvédelmi/fenntarthatósági
szempont vállalása esetén (IGEN megajánlás) ajánlattevő az adott értékelési szempontra 100 pontot kap. A
pontozás alapján kiosztandó pontokat ajánlatkérő a fentiek alapján határozza meg, összhangban a Közbeszerzési
Hatóság útmutatójában (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) foglaltakkal.
A 3. értékelési részszempont – M/3. alkalmassági követelményre megajánlott szakember szakmai
többlettapasztalata
Ezen értékelési részszempontokban az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja és (6) bekezdése alapján az
ajánlattevő személyi állományának tapasztalatát értékeli. A 3. értékelési szempont esetében az egyenes (lineáris)
arányosítás módszere segítségével a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25. napján a 2020. évi 60. számában
megjelent útmutatója alapján az alábbi előírások szerint: Egyenes (lineáris) arányosítás: A legjobb ajánlatot
tartalmazó ajánlatra (legtöbb szakmai tapasztalat) 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A
pontszámok kiszámítása során ajánlatkérő az egyenes (lineáris) arányosítás módszerét alkalmazza.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó, és nem
vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek
szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A kizáró okokkal kapcsolatban a Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontja és
a Kbt. 64. § irányadó. AT-nek az ajánlata benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetében
foglaltaknak megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell
nyilatkoznia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az igazolások benyújtásával
kapcsolatban irányadó a Kbt. 69. § (4) és (11a.) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 1. § (7) bek. és
III. Fejezet. A Kbt. 67. § (4) bek. alapján AT-nek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés
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teljesítéséhez a fentiek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A nyilatkozatot akkor is be
kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.) A
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő
alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti
nyilatkozati kötelezettségének. Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése, vizsgálata
során a 321/2015. (X.30.) Kr.8.§-14.§-ai alapján jár el. A kizáró okokra vonatkozó igazolások keltezésével
kapcsolatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a
Kbt.67. §(1)-(3) bek., valamint a Kr.1.§(1) bek. és 2.§(5) bek. megfelelően – AK
elfogadja ajánlattevő (AT), közös AT, kapacitást biztosító szervezet egyszerű nyilatkozatát is, azaz az
EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A-§-ra, valamint
a Kbt. 69.§ (11a.) bekezdésére. Jelen dok-ok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően AK erre
vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§(4)bek. alapján:
M/1.Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4)-(7) és (11) bekezdése szerinti utólagos igazolás keretében köteles csatolni
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) a) pontja alapján a felhívás feladásának napjától visszafelé
számított három évben teljesített, de legfeljebb hat éven belül megkezdett - jelen közbeszerzés tárgyával
megegyező (közvilágítási rendszer üzemeltetése)-legjelentősebb referenciáinak ismertetését. Ajánlattevő
a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazolt referenciával vagy referenciákkal igazolhatja
az alkalmassági követelményeknek való megfelelést. Az ismertetőben meg kell adni legalább: (i) a
szerződést kötő másik fél megnevezését, (ii) a szerződés tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági
minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen (iii) a teljesítés idejét (kezdő és
befejező időpontját év/hónap /nap pontossággal), (iv) teljesítés mennyiségét továbbá (v) nyilatkozni kell
arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M/2.AT a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján csatolja azoknak a
szakembereknek a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével,
akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét vagy képzettségét ismertető saját kezűleg aláírt
szakmai önéletrajza (szakmai
tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel);
- végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentum egyszerű másolata;
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata.
A minimum követelmény szerint időtartamban megállapított szakmai tapasztalat igazolására megjelölt
munkák időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett
szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként. Az önéletrajzból
egyértelműen megállapíthatónak kell lenni az alkalmassági követelménynek való megfelelésnek
(AK felhívja az AT figyelmét arra, hogy az önéletrajznak szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a min
fordulatokat, melyeket AK az alkalmassági követelmény esetén előír). Ajánlattevő az előírt alkalmassági
követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a
Kbt. 65. § (7) és (9), valamint (11)-(12) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően.
M/3. AT a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján csatolja azoknak a
szakembereknek a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével,
akiket be kíván vonni a teljesítésbe.:
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Csatolandó dokumentumok:
- a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét vagy képzettségét ismertető saját kezűleg aláírt
szakmai önéletrajza (szakmai
tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel);
- végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentum egyszerű másolata;
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata.
Amennyiben az adott szakember az ajánlattétel időpontjában rendelkezik az előírt jogosultsággal, úgy
elegendő a szakember
megjelölése és a rendelkezésre állási nyilatkozat mellett a szakmai önéletrajz csatolása, amiben
megjelölésre kerül a kamarai
nyilvántartási szám, illetve kamarai nyilvántartás szerinti jogosultság elektronikus elérési útvonala. A
minimum követelmény szerint időtartamban megállapított szakmai tapasztalat igazolására megjelölt
munkák időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett
szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként. Az önéletrajzból
egyértelműen megállapíthatónak kell lenni az alkalmassági követelménynek való megfelelésnek
(AK felhívja az AT figyelmét arra, hogy az önéletrajznak szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a min
fordulatokat, melyeket AK az alkalmassági követelmény esetén előír). A Kbt. 65. § (6) bekezdésben
foglaltak alapján az M.3. alkalmassági feltételeknek esetében közös AT együttesen is megfelelhetnek.
A szerződéskötés feltétele, hogy a felhívás M.3. pontjában előírt, meghatározott jogosultsággal
rendelkező szakembereknek szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara (www.mmk.hu), illetve a
Magyar Építész Kamara (www.mek.hu), továbbá más jogszabályban meghatározott névjegyzékben,
melyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell. A nyilvántartásba vétel elmaradása a
szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és Ajánlatkérő a második
legkedvezőbb ajánlattevővel köti meg szerződést, amennyiben a második helyezett az összegezésben
megjelölésre került. Ajánlattevőnek erről ajánlatában nyilatkoznia kell. Ajánlattevő az előírt alkalmassági
követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a
Kbt. 65. § (7) és (9), valamint (11)-(12) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást
megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül
megkezdett, legalább 400 darab lámpatestet magába foglaló közvilágítási rendszer üzemeltetésére
vonatkozó, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített, legalább egy éven keresztül
teljesített (teljesítésigazolással lezárt, vagy továbbra is folyamatban lévő) referenciával. Ajánlattevő tárgyi
alkalmassági követelménynek való megfelelését több szerződéssel igazolhatja. Amennyiben a megjelölt
szerződés teljesítése során az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél konzorciumi tagként, vagy
alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, vagy ezek nettó
ellenértéke is meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő ezeket fogja figyelembe venni az ajánlatok elbírálása
során. Közös ajánlattevőként vagy projekttársaság tagjaként történő teljesítés esetén a saját teljesítés
értéke, vagy az ellenszolgáltatás nettó összegének % -a is megjelölendő.
M.2 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel
rendelkező szakemberekkel:
- 2 fő legalább 12 hónap szakmai tapasztalattal rendelkező berendezésfelelős (kisfeszültségű FAM
tevékenységhez) tanúsítvánnyal rendelkező szakemberrel.
M.3 Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik minimum egy fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti
MV-VI (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultágra vonatkozó
nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges az 1. sz melléklet a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet
VI. Felelős műszaki vezetés 3. rész 17. sor (MV-VI) D pont szerinti végzettséggel vagy azzal egyenértékű
végzettséggel és az 1. sz melléklet a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet VI. Felelős műszaki vezetés 3. rész
17. sor (MV-VI) E pontjában meghatározott szakmai gyakorlattal (okleveles villamosmérnök esetében 3 év,
villamosmérnök esetében 5 év) rendelkező, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel.
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III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Fizetési feltételetek
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Nyertes ajánlattevő a Kbt. 135.§ (1), (5) bekezdéseire figyelemmel Ajánlatkérő által kiállított teljesítésigazolás
alapján a szolgáltatási díjról havonta utólag számlát nyújt be a tárgyhót követő hónap 5. (ötödik) napjáig, melyet
a Ajánlatkérő a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles kiegyenlíteni Nyertes ajánlattevő által
megjelölt bankszámlaszámára történő átutalással a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján. Amennyiben ez a nap
bankszünnap, akkor a fizetés az ezt követő első banki napon esedékes. A Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján kikötik,
hogy Ajánlatkérő csak a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a Nyertes
ajánlattevő által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
A szolgáltatási díj évente, a tárgyévet megelőző év KSH által közzétett szolgáltatásokra vonatkozó fogyasztói
árindex mértékének 40%-áig – KSH STADAT 1.1.1.2. A fogyasztóiár-index fogyasztási főcsoportok szerint és
a nyugdíjas fogyasztóiár-index tábla szolgáltatási adatblokk - minden év január 1-i hatállyal automatikusan
változtatásra kerül a szerződésben figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára. A változtatást először az
adott év február havi számlájában érvényesíti január 1-re visszamenőleges hatállyal. Az első változtatás 2024.
január 1-jével következik be.
A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó. Az ajánlattétel, továbbá a szerződés,
és a kifizetések pénzneme: HUF.
SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK
Nyertes ajánlattevő a korszerűsített közvilágítási rendszerre, és az elvégzett szerelési munkákra 240 hó hónapig
teljes körű jótállási kötelezettséget vállal. A jótállás kezdő napja a korszerűsített közvilágítás rendszer sikeres
műszaki átadás-átvételét követő nap.
Amennyiben a közvilágítás korszerűsítési beruházás elvégzése a Nyertes ajánlattevőre visszavezethető okból
meghiúsul a Nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni Ajánlatkérő részére a Ajánlatkérő által
kiállított számla kézhezvételét követő 30 napon belül. A meghiúsulási kötbér mértéke a Szerződés teljes – 240
hónap - idejére vonatkozó szolgáltatási díj értékének 10 %-a.
Amennyiben a Nyertes ajánlattevő szerződéses, vagy jótállási kötelezettségeinek teljesítésével Nyertes ajánlattevő
hibájából adódóan késedelembe esik, késedelmi kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke naponta az egy napra
eső Szolgáltatási Díj mértéke.
Minden év január 31. napjáig jegyzőkönyvben rögzítik a megelőző naptári évre vonatkozó összesített, Nyertes
ajánlattevői kötelezettség teljesítését. Amennyiben a jegyzőkönyv alapján a megállapításra kerül, hogy a
közvilágítási tábla alapján a Nyertes ajánlattevő által vállalt kWh fogyasztást meghaladja az éves fogyasztás, úgy
Nyertes ajánlattevő a tényleges éves fogyasztás valamint a vállalt fogyasztás közötti különbözet megfizetésére
köteles az energiával összefüggő valamennyi felmerülő költség az elszámoláskor érvényes egységárának
figyelembe vételével hibás teljesítési kötbér jogcímen. Nyertes ajánlattevő az Ajánlatkérő által kiállított számla
alapján annak megfizetésére a kézhezvételtől számított 30 napon belül köteles.
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: 2022/09/22 (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)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/09/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszer útján. Irányadó a Kbt. 68.§
(1b) és (1c) bekezdései, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§-a.
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Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.)
Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor. Az ajánlat(ok) felbontásánál (ismertetésénél)
kizárólag a Kbt. 68. § (3) bekezdésében rögzített személyek, valamint szervezetek lehetnek jelen.
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:
Részajánlattétel kizárásának indoklása: A közvilágítás korszerűsítés és annak üzemeltetésének
egységessége, azonos célja és ajánlattevő által teljesítendő feladatok egymásra épülése és egymást
kiegészítő jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattétel biztosítását, tekintettel arra, hogy
egy település közvilágítás korszerűsítéséről és annak a korszerűsítést követő üzemeltetéséről van szó.
A közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel,
az ellátandó feladatok egymáshoz szervesen kapcsolódnak, a megvalósítani kívánt beruházás és
üzemeltetési szolgáltatás részekre bontva a megfelelő színvonalon történő feladatellátást veszélyeztetné.
1.További információk részletesen: Közbeszerzési dokumentumok (KD) 2. kötet.
2.Az eljárás során, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció
elektronikus úton, az EKR-ben történik.
3.A KD az EKR rendszerében érhető el. Ajánlatkérő (AK) azt tekinti érdeklődő gazdasági szereplőnek, aki az
EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését jelezte.
4.Az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlattételi határidő (AT hat.idő) lejártáig nyújthatók be elektronikus
úton. Az ajánlatok benyújtásának formai követelményeit a KD 2. kötete tartalmazza.
5.Az ajánlatban benyújtott dokumentumokkal, nyilatkozatokkal kapcsolatban irányadók a Kbt. 41/A.§-a.
6.AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat tételét.
7.AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, azt kifejezetten kizárja.
8.Valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
9.Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven
nem fogadható el. Fordítás: Kbt. 47. § (2) bek.
10.AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
11.Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §-a.
12.AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít
13.AK előírja a Kbt. 66. § (6) bek a) és b) pontjaira vonatkozó nyilatkozat tételét (nemleges tartalom esetén
is).
14. Szakmai felelősségbiztosítás: Ajánlattevő legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 5 napon belül
köteles a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység végzésére vonatkozó szakmai felelősségbiztosítást
(kártérítési limit 70 millió forint/év, illetve káreseményenként 7 millió forint/kár) kötni vagy a meglevőt
kiterjeszteni, amely kellő fedezetet nyújt és kiterjed a szerződés szerinti munkák teljes körére, illetve a
káreseménnyel kapcsolatos költségekre. Ajánlattevő a biztosítás hatályát a szerződés időtartama alatt
köteles fenntartani. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén legkésőbb a
szerződés hatályba lépését követő 5 napon belül a fenti tartalmú felelősségbiztosítással rendelkezni fog.
15. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.
16.Ajánlatban be kell nyújtani (bővebben: KD): -felolvasólap a Kbt. 68 § (4) bek. szerint (EKR Rendelet 11. §
(1) bek alapján az EKRben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével); -Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat;
-Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat és dokumentumok, adott esetben az alkalmasságot igazoló
szervezet Kbt. 67. § (1) szerinti nyilatkozata (EEKD- nemleges tartalommal is) a Kbt. 67. § (3) figyelemmel.
-321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. § szerinti nyilatkozat (nemleges tartalom esetén is) és adott esetben
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a fenti § szerinti dokumentumok; -nyilatkozat közös AT-kről, képviselő AT megjelölése, meghatalmazás,
közös ajánlattevői megállapodás, amely tartalmazza a KD-ban leírtakat; - (szakmai ajánlat); -aláírási
címpéldány(ok) és adott esetben meghatalmazás(ok); -kitöltött EEKD.
17.Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az AT és az alvállalkozó,
valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő esetében az aláírási címpéldányt vagy
ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát vagy meghatalmazást, amennyiben
nem az írásbeli képviseletre jogosult írja alá az ajánlatot.
18.A felhívás IV.2.6) pontja szerinti ajánlati kötöttség: 30 nap.
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.
20.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.)
21.A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt., a végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai
irányadóak, az eljárás során az EKR rendeletre figyelemmel kell eljárni.
22.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.
23. FAKSZ neve, lajstromszáma: Bakos Tamás (00949)
24. A minősített AT-kre vonatkozó minősítési követelményeknél szigorúbb: M.1., M.2
25. A közvilágítás korszerűsítése érdekében érintett műszaki tartalom kiviteli tervdokumentációt
Ajánlatkérő már elkészítette. Nyertes Ajánlattevő köteles megvásárolni ezen tervdokumentációt
Ajánlatkérőtől, melynek vételára 2.500.000- Ft + ÁFA, és jelen eljárás eredményeként kötött Szerződés
hatályba lépését követő 8 banki napon belül köteles ezt megfizetni Ajánlatkérő részére az OTP Bank Nyrtnél vezetett 11732143-15339010-00000000 számú bankszámlájára.
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.159

71

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
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:
2022/08/11 (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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Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő
és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi (16683/2022)
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: Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ
Nemzeti azonosítószám: 15813815102
Postai cím: Majális Tér 1 955
Város: Komló
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ságiné Dr. Polics Éva
Telefon: +36 72582340
E-mail: titkarsag@komloikorhaz.hu
Fax: +36 72482045
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.komloikorhaz.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/EKR000597672022/reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
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A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000597672022/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
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: Eszközbeszerzés EFOP-2.2.19-17-2017-00018
Hivatkozási szám: EKR000597672022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33100000-1
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II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
EFOP-2.2.19-17-2017-00018 számú "Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése" tárgyú projekt keretében
a Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ részére orvosi
eszközök beszerzése 4 részben.
1. Rész: Diagnosztika:
- Funduskamera 1 db
- Dermatoszkóp 1 db
- Mikroszkóp 1 db
- Ultrahang készülék 1 db
- CTG készülék 1 db
- Laringoszkóp 2 db
2. Rész: Kardiológia:
- Spirométer 1 db
- Pulzoxyméter 2 db
- Testösszetétel mérő 1 db
- Defibrillátor 3 db
- EKG készülék 8 db
- Holter rekorder 3 db
- ABPM holter 3 db
- Echocardiograph fej 1 db
- Vérnyomásmérő 10 db
3. Rész: Endoszkópos eszközök:
- Videoprocesszor fényforrással videokolonoszkóphoz 1 db
- Video- kolonoszkóp 1 db
- Szívó 1 db
- Monitor 1 db
- Endoszkópos állvány 1 db
- Ultrahangos bipoláris nagyfrekvenciás vágógép 1 db
- Video- gasztroszkóp 1 db
- Nagynyomású öblítő pumpa 1 db
- Automata keringtető készülék fertőtlenítéshez (CO2 inszuflátor) 1 db
- Rectoszkóp 1db
4. Rész: Fizioterápia:
- Fizikoterápiás készülék 1 db
- Terápiás lézer 1 db
- Elektromos gipszvágó 1 db
- Elektromos vizsgálóasztal 1 db
- Tornamatrac 12 db
- Elektromosan állítható kezelőágy 1 db
- Egyensúlyozó eszköz 4 db
- Stabilitás tréner 3 db
- Step pad 3 db
- Bokasúly 4 db
- Fitt ball 3 db
- Fitt ball 2 db
- Gumiszalag 8 db
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- Gumilabda 2 db
- Paraffin melegítő 2 db
- Tens 10 db
- Mágnesterápiás készülék 2 db
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll 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: Diagnosztika
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7300 Komló, Majális tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
EFOP-2.2.19-17-2017-00018 számú "Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése" tárgyú projekt keretében
a Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ részére orvosi
eszközök beszerzése:
Diagnosztikához szükséges eszközök beszerzése:
1 db Funduskamera: látószög: min. 45°, fixáció eltolással min.90°-ig, fixáció eltolás min. 7 eltérő területről,
automatikus fókuszálás, teljes 3D szemkövetés.
1 db Dermatoszkóp: polarizált fény, kontakt és nem-kontakt vizsgálatok egy bepattintható üveg kontaktlemezzel
1 db Mikroszkóp: Beépített LED fényforrás, beépített objektívrevolver min. négypozíciós, beépített Abbe
kondenzor, koaxiális durva- és finomfókusz.
1 db Ultrahang készülék: min. 21" LCD színes monitorral, jobbra-balra elfordítható, emelhető, süllyeszthető kezelői
felület, automatikus valós idejű Doppler-görbe követés PI és RI index, HR kiszámításával, compound technológia,
min. 260 dB-es dinamika tartomány.
1 db Lineáris vizsgálófej az ultrahangdiagnosztikai készülékhez: Lineáris vizsgálófej minimális képalkotó
frekvenciája max. 3 MHz, lineáris vizsgálófej maximális képalkotó frekvenciája min. 12 MHz, lineáris vizsgálófej
kristályainak száma legalább 192 db
1 db Transzvaginális vizsgálófej az ultrahangdiagnosztikai készülékhez: Transzvaginális vizsgálófej maximális
képalkotó frekvenciája min. 10 MHz, transzvaginális vizsgálófej látószöge min. 200°
1 db CTG készülék: min. 7.0 " színes LCD kijelző, szívfrekvencia, méhösszehűzódások és magzati mozgások
detektálása, a méhösszehúzódások időtartamának numerikus kijelzése, nagy érzékenységű , kb 2 MHz-es, vízálló
transducer, szívfrekvencia mérés: min.. 50-230/perc, számítógéphez csatlakoztatható,
2 db Laringoszkóp: Rozsdamentes acék, nem mágneses lapocok, 3 db McIntosh lapoccal: 2-es, 3-as, 4-es
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Az előírt műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek részletezésre.
Nyertes ajánlattevő feladata az eszközök teljesítési határidőben történő átadásán kívül az eszközök beállítása,
üzembe helyezése és installálása is.
Az eszközök átadás-átvétele során Ajánlatkérő próbával győződik meg arról, hogy az eszközök a rendetetésszerű
használatra alkalmasak, rendelkeznek a szerződésben és annak elválaszthatatlan részét képező dokumentációban
– így különösen a közbeszerzési dokumentációban, nyertes ajánlattevő ajánlatában, valamint a jogszabályokban
előírt tulajdonságokkal.
Nyertes ajánlattevő feladata a szerződés tárgyát képező eszközök vonatkozásában Ajánlatkérő által kijelölt
személyek (maximum 4 fő) felhasználói szintű oktatását 1 alkalommal.
(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. Dermatoszkóp esetében okostelefonnal vagy tablettel virtuális megjelenítés
lehetséges (igen/nem) 5
2 3. Dermatoszkóp esetében kihúzható távtartó mechanizmus (igen/nem) 5
3 4. Ultrahangdiagnosztikai készülék esetében a képernyőn látható teljes mélységig terjedő fókuszpont
nélküli, fokozatmentes elektronikus fókuszálás (igen/nem) 10
4 5. Ultrahangdiagnosztikai készülék esetében Doppler jel rögzítése valós időben 2 helyről egyszerre
(igen/nem) 10
5 6. CTG készülék esetében választható képernyő konfiguráció (igen/nem) 3
6 7. CTG készülék esetében 360º-ban látható riasztófény (igen/nem) 3
7 8. CTG készülék számítógéphez csatlakoztatható (igen/nem) 3
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 100
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: 50
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opció tárgyát az 1 db Lineáris vizsgálófej az ultrahangdiagnosztikai készülékhez és az
1 db Transzvaginális vizsgálófej az ultrahangdiagnosztikai készülékhez képezi.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.159

77

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00018
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
Az értékelés módszere: Az 1. részszempont (ár) esetében fordított arányosítás, a 2-8. részszempontok
esetében pontozás [Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 2. melléklet B. pont A/1. alpont].
II.2.1)
Elnevezés: Kardiológia
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33182000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7300 Komló, Majális tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
EFOP-2.2.19-17-2017-00018 számú "Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése" tárgyú projekt keretében
a Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ részére orvosi
eszközök beszerzése:
Kardiológiához szükséges eszközök beszerzése:
1 db Spirométer: Főbb légzésfunkciós mérések:, min. FVC, VC, IVC, IC, ERV, FEV1, FEV1%, PEF, FEF25-75, FET, EVOL ,
szájcsutorával, orrcsipesszel, baktériumszűrővel
2 db Pulzoxyméter: Ujjra rögzíthető, kijelzővel, SpO2 mérésre
1 db Testösszetétel mérő: Maximális terhelhetőség: 130 kg, min. 8 szenzoros mérési technológia, testtömeg
kijelzés a teljes mérési tartományban , max.0,1 kg lépésekben
3 db Defibrillátor: min. 6,5” színes TFT képernyővel, a beépített akkumulátorával min. 480 perc monitorozás, vagy
maximális defibrillálások száma akkumulátorról 200 J energiával min. 250 db
8 db EKG készülék: 12 elvezetés egyidejű megjelenítése saját képernyőn, EKG felvételek átvitele számítógépre,
USB-n keresztül, mintavételezési gyakoriság pacemaker spyke detektáláshoz min. 30000 minta/mp/csatorna,
kielégíti az ACC, AHA, HRS, IHE, valamint az Európai Kardiológiai Szabványok által a gyermekgyógyászatban
ajánlott adatgyűjtési frekvencia válasz tartományt (0,05-250 Hz)
3 db Holter rekorder: teljes feltárású ambuláns EKG felvételezés, min 24, 48, 72 órás felvételezési mód.
3 db ABPM holter: PC-alapú ABPM Holterkapcsolat, mérési intervallumok: legalább 10, 15, 30, 45, 60, 90 perc ,
nyomásmérési tartomány: min. 30-250 Hgmm
1 db Echocardiograph fej: Siemens Acuson SC2000 echocardiographfal kompatibilis
10 db Vérnyomásmérő: Automata felkaros digitális vérnyomásmérő, LCD kijelző: min. 60x50 mm, intelligens
mandzsetta (22 - 32 cm)
Az előírt műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek részletezésre.
Nyertes ajánlattevő feladata az eszközök teljesítési határidőben történő átadásán kívül az eszközök beállítása,
üzembe helyezése és installálása is.
Az eszközök átadás-átvétele során Ajánlatkérő próbával győződik meg arról, hogy az eszközök a rendetetésszerű
használatra alkalmasak, rendelkeznek a szerződésben és annak elválaszthatatlan részét képező dokumentációban
– így különösen a közbeszerzési dokumentációban, nyertes ajánlattevő ajánlatában, valamint a jogszabályokban
előírt tulajdonságokkal.
Nyertes ajánlattevő feladata a szerződés tárgyát képező eszközök vonatkozásában Ajánlatkérő által kijelölt
személyek (maximum 4 fő) felhasználói szintű oktatását 1 alkalommal.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Defibrillátor esetében kapacitív érintőképernyős vezérlés (igen/nem) 10
2 3. Defibrillátor esetében 6 EKG csatorna jelforma egyidejű kijelzése (igen/nem) 10
3 4. Defibrillátor esetében VESA 75 vagy 100 kompatibilis rögzíthetőség integrálva a készülék testbe
(igen/nem) 10
4 5. Defibrillátor esetében a gyermek lapát a felnőtt lapátba integrált nincs szükség új lapát
csatlakoztatására, a gyermek üzemmód automatikusan aktiválódik (igen/nem) 10
5 6. Defibrillátor esetében gyári kardiológiai szerver applikáció rendelkezésre áll későbbi ekg adat és
jelforma integráláshoz a megajánlandó EKG-kel kompatibilis rendszerben (igen/nem) 10
6 7. EKG esetében vezeték nélküli adatgyűjtő egység (igen/nem) 5
7 8. EKG esetében EKG mérési adatok (QRS távolság, idő, amplitúdó, tengely adatok számszerű megadása)
(igen/nem) 5
8 9. EKG esetében a kiértékelő algoritmus figyelembe veszi a gyermekkor specifikus EKG kritériumokat
(igen/nem) 5
9 10. EKG esetében a készülék folyamatos, min. 5 perces memóriába tárol full disclosure felvételt és ebből
a legjobb jelminőségű szakaszt egy gombnyomásra ki lehet választani majd nyomtatni (igen/nem) 10
10 11. Holter rekorder esetében LCD kijelző a felvevőegységen (igen/nem) 5
11 12. Holter rekorder esetében az EKG felvételek mellett légzésmonitorozás regisztrálása (igen/nem) 5
12 13. Vérnyomásmérő esetében szabálytalan szívverés kijelzése (igen/nem) 10
13 14. Vérnyomásmérő esetében WHO rizikó kategória kijelzése (igen/nem) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 260
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: 50
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
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II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00018
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
Az értékelés módszere: Az 1. részszempont (ár) esetében fordított arányosítás, a 2-14. részszempontok
esetében pontozás [Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 2. melléklet B. pont A/1. alpont].
II.2.1)
Elnevezés: Endoszkópos eszközök
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33168000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7300 Komló, Majális tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
EFOP-2.2.19-17-2017-00018 számú "Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése" tárgyú projekt keretében
a Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ részére orvosi
eszközök beszerzése:
Endoszkópos eszközök beszerzése:
1 db Videoprocesszor fényforrással videokolonoszkóphoz: Központi egység: fényforrás, videóprocesszor ;
manuális és automata fényszabályozás, min. 300W-os Xenon izzó vagy több izzóból álló többszínű LED fényforrás,
optikai fényszűrés megvalósítására képes, színes chipes rendszer, minimum 3 kimeneti videó csatlakozó pl.: (RGB,
Y/C, BNC, DVI, HD-SDI), Digitális kimenet (pl. DVI, HD-SDI)
1 db Video- kolonoszkóp: Színes video-chip az eszköz digitális végébe építve, külső átmérője a flexibilis résznek
(mm): max. 12,8 mm, munkacsatorna átmérő: min 3,7 mm, kiegészítő öblítő csatorna („water jet”)
1 db Szívó: min. 18l/perc szívás teljesítmény
1 db Monitor: min. 26”-os szines medikai monitor
1 db Endoszkópos állvány: Forgatható, dönthető monitortartó, min. 3 tárolópolc+ 1 kihúzható billentyűzet tároló
és 1 db fiók
1 db Ultrahangos bipoláris nagyfrekvenciás vágógép: Monopoláris vágási teljesítmény min. 120W
1 db Video- gasztroszkóp: Video-gasztroszkópba épített színes video-chip CMOS rendszerű, Látószög min. 140° ,
Munkacsatorna átmérő: min. 2,8 mm, Hajlíthatóság (fel/le): min. 210°/90° Hajlíthatóság (bal/jobb): min. 90°/90°
1 db Nagynyomású öblítő pumpa: Endoszkópos JET mosócsatornán történő öblítéshez, Lábkapcsolós működtetés
1 db Automata keringtető készülék fertőtlenítéshez (CO2 inszuflátor): Endoszkóp csatornáin keresztül a
bélrendszer CO2-vel történő felfújására, állítható áramlási fokozatok, Csatlakozó szett az endoszkópokhoz,
1 db Rectoszkóp: tubus obtubátorral, Záróelem megvilágítási és inszuflációs lehetőséggel, záróablakkal ,
Váladékszívó min. 1 literes tartállyal
Az előírt műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek részletezésre.
Nyertes ajánlattevő feladata az eszközök teljesítési határidőben történő átadásán kívül az eszközök beállítása,
üzembe helyezése és installálása is.
Az eszközök átadás-átvétele során Ajánlatkérő próbával győződik meg arról, hogy az eszközök a rendetetésszerű
használatra alkalmasak, rendelkeznek a szerződésben és annak elválaszthatatlan részét képező dokumentációban
– így különösen a közbeszerzési dokumentációban, nyertes ajánlattevő ajánlatában, valamint a jogszabályokban
előírt tulajdonságokkal.
Nyertes ajánlattevő feladata a szerződés tárgyát képező eszközök vonatkozásában Ajánlatkérő által kijelölt
személyek (maximum 4 fő) felhasználói szintű oktatását 1 alkalommal.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Video-kolonoszkóp (endoszkópos torony) együttműködik a video-kolonoszkóp
mesterséges intelligenciával, azzal polypdetektálásra és elemzést is végez (igen/nem) 10
2 3. Endoszkópos torony (video-gasztroszkóp) esetében a video-gasztroszkópba épített színes video-chip
CMOS rendszerű (igen/nem) 5
3 4. Endoszkópos torony (video-gasztroszkóp) esetében Jet mosócsatorna megléte (igen/nem) 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: 50
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00018
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
Az értékelés módszere: Az 1. részszempont (ár) esetében fordított arányosítás, a 2-4. részszempontok
esetében pontozás [Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 2. melléklet B. pont A/1. alpont].
II.2.1)
Elnevezés: Fizióterápia
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
33155000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7300 Komló, Majális tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
EFOP-2.2.19-17-2017-00018 számú "Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése" tárgyú projekt keretében
a Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ részére orvosi
eszközök beszerzése:
Fizioterápiához szükséges eszközök:
1 db Fizikoterápiás készülék: Ultrahang-, elektromos- és kombinált kezelésekre, elektroterápiánál előre
meghatározott protokolok száma min. 25, ultrahangterápiánál pulzálás frekvenciája: min. 16, 48 és 100 Hz ± 1%,
kombinált kezelésnél legalább 2 előre programozott protokol.
1 db Terápiás lézer: Mikroprocesszoros vezérlés, min. 4” érintőképernyő, min. 20 db előre rögzített klinikai
protokol , min. 500 mW-os folyamatos lézer kezelőfej, min. 4x100 mW lézerzuhany 4 folyamatos lézerdiódával
1 db Elektromos gipszvágó: Törés biztos kábelkialakítás, fűrészlapok: ø50 mm és ø65 mm (+/-5%), állítható
frekvencia: min. 7000-20000/perc között, teljesítményfelvétel: max. 600 W
1 db Elektromos vizsgálóasztal: Elektrosztatikus porszórt illetve krómozott alkatrészek. Magassága elektromosan
állítható min. 50-70 cm-ig, Terhelhetőség: 175 kg
12 db Tornamatrac: min. 190*60 cm, min. 1,5 cm vastag
1 db Elektromosan állítható kezelőágy: Elektrosztatikus porszórt illetve krómozott alkatrészek. Magassága
elektromosan állítható min. 50-70 cm között lábkapcsolóval, Terhelhetőség: min. 175 kg
4 db Egyensúlyozó eszköz: Sima felszínű dinamikus ülőpárna, Terhelhetősége: min. 170 kg
3 db Stabilitás tréner: Termék terhelhetősége min. 120 kg, tömör habszerű anyagból.
3 db Step pad: Állítható magasságú (14 cm vagy 19 cm) , terhelhetőség: min. 110 kg, csúszásmentes felület
4 db Bokasúly: Pár - 1 kg, tépőzáras, bokára vagy csuklóra egyaránt tehető
3 db Fitt ball: 55 cm átmérő, latexmentes, terhelhetőség min. 300 kg
2 db Fitt ball: 65 cm átmérő, latexmentes, terhelhetőség min. 300 kg
8 db Gumiszalag: 150 cm, latex gumiból
2 db Gumilabda: mosható, 12 cm átmérő
2 db Paraffin melegítő: A paraffin felolvasztásához szükséges idő: max. 3 óra, Tekerőgombos hőmérséklet beállítás
10 db Tens: Mikroprocesszoros vezérlés, LCD kijelzés, Előre programozott kezelési javaslatok: min. 40, Felhasználó
által rögzíthető programok: min. 5
2 db mágnesterápiás készülék: érintőképernyős vezérlőkészülék, Min. 2 db kezelőegység vezérelhető egymástól
függetlenül, Min. 9 szabadon összeállítható program, Chipkártya fogadó modul – tetszőleges számú program
bővítési lehetőség.
Nyertes ajánlattevő feladata az eszközök teljesítési határidőben történő átadásán kívül az eszközök beállítása,
üzembe helyezése és installálása is.
Az eszközök átadás-átvétele során Ajánlatkérő próbával győződik meg arról, hogy az eszközök a rendetetésszerű
használatra alkalmasak, rendelkeznek a szerződésben és annak elválaszthatatlan részét képező dokumentációban
– így különösen a közbeszerzési dokumentációban, nyertes ajánlattevő ajánlatában, valamint a jogszabályokban
előírt tulajdonságokkal.
Nyertes ajánlattevő feladata a szerződés tárgyát képező eszközök vonatkozásában Ajánlatkérő által kijelölt
személyek (maximum 4 fő) felhasználói szintű oktatását 1 alkalommal.
(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. Fizikoterápiás készülék esetében érintőképernyős vezérlés (igen/nem) 5
2 3. Fizikoterápiás készülék esetében a kijelzőn megjelenő anatómiai ábrákon lehet kiválasztani a
megfelelő testrészt és azon a kezelés helyét, módját (igen/nem) 5
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3 4. Fizikoterápiás készülék esetében távirányító a páciens számára, amivel vezérelheti a kezelést (igen/
nem) 10
4 5. Terápiás lézer automatikusan felismeri a csatlakoztatott kezelőfejet (igen/nem) 10
5 6. Terápiás lézer esetében biztonsági áramkör a lézerkezelés megszakítására, ha kezelés közben kinyitják
az ajtót (igen/nem) 10
6 7. Terápiás lézer esetében a lézer kezelőfejek beépített mérő áramkört tartalmaznak, ami folyamatosan
meghatározza a lézerdiódák állapotát (igen/nem) 10
7 8. Elektromos vizsgálóasztal esetében a magasságállítás felső értéke nagyobb, mint 90 cm (igen/nem) 5
8 9. Elektromos vizsgálóasztal fékezett állapotban az asztal a lábain áll (igen/nem) 5
9 10. Elektromos állítható kezelőágy esetében a magasságállítás felső értéke nagyobb, mint 90 cm (igen/
nem) 5
10 11. Elektromos állítható kezelőágy fékezett állapotban az asztal lábain áll (igen/nem) 5
11 12. Fitt ball (55 cm) hasadásmentes kialakítású (igen/nem) 5
12 13. Fitt ball (65 cm) hasadásmentes kialakítású (igen/nem) 5
13 14. Tens akkumulátoros kivitelű (igen/nem) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 220
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: 50
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00018
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
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Az értékelés módszere: Az 1. részszempont (ár) esetében fordított arányosítás, a 2-14. részszempontok
esetében pontozás [Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 2. melléklet B. pont A/1. alpont].
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 ajánlati rész esetében:
Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró
okok bármelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód: A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 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 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.
A Kbt. 69. § (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek)
a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 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 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1. § (7) bekezdés az irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági minimumkövetelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
minimumkövetelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
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A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Mindegyik ajánlati rész esetében:
A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet 1. § (1) alapján az ajánlattevőnek
az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor
a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési
dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az
alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során elfogadja
a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz formanyomtatvány IV. részének α (alfa) szakaszának
kitöltését. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a
közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban, az egységes európai
dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, azaz a kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezet képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. Az
igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági
követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott
alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
M.1. Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés 21. §
(1) bekezdés a) és (1a) bekezdés a) pontjai alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított
megelőző 3 év (3x365 nap) (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven (6x365 nap) belül
megkezdett) legjelentősebb befejezett, és a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített
referencia(ák) ismertetését, melynek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
— a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja év, hónap, nap megadásával),
— a szerződést kötő másik fél adatait (név, cím)
— a szállítás tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen),
— a szállított mennyiséget (amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a
referenciaigazolásban
szerepeltetnie kell az ajánlattevő saját teljesítésének arányát is),
— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciakövetelmény több szerződésből is teljesíthető. Ajánlattevő ugyanazon szerződéssel több
referenciakövetelményt is igazolhat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére,
Ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 éven belül befejezett,
de legfeljebb 6 éven belül megkezdett referenciával vagy referenciákkal, amely(ek) keretében sor került:
- az első (1.) rész esetében legalább 1 db dermatoszkóp vagy 1 db mikroszkóp vagy 1 db ultrahang
készülék vagy 1 db CTG készülék vagy 1 db laringoszkóp leszállítására.
- a második (2.) rész esetében legalább 1 db defibrillátor vagy 1 db EKG készülék vagy 1 db Holter rekorder
vagy 1 db ABPM holter vagy 1 db Pulzoxyméter vagy 1 db Testösszetétel mérő leszállítására.
- a harmadik (3.) rész esetében legalább 1 db videoprocesszor vagy 1 db video-kolonoszkóp vagy 1 db
video-gasztroszkóp vagy 1 db Ultrahangos bipoláris nagyfrekvenciás vágógép vagy 1 db Rectoszkóp
leszállítására.
- a negyedik (4.) rész esetében legalább 1 db Fizikoterápiás készülék vagy 1 db Terápiás lézer vagy 1 db
mágnesterápiás készülék vagy 1 db fizioterápiás eszköz leszállítására (Fizioterápiás kezeléshez szükséges
eszköz, melynél a fizioterápia a természetes energiákra épülő kezeléseket jelenti).
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
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A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Fizetési feltételek (A közbeszerzési eljárás valamennyi része vonatkozásában):
Forrás: EFOP-2.2.19-17-2017-00018 100%. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme HUF.
A Kbt. 135. § (8)-(9) bekezdése és a 272/2014. (XI.5) Korm. rend. 119. § (1) bekezdése alapján nyertes ajánlattevő
számára a szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylési lehetőség
biztosított. Az előleg a végszámlában elszámolásra kerül, és a végszámla ezen elszámolással kerül kifizetésre.
A szerződésszerű teljesítést követően egy végszámla nyújtható be. A teljesítés elismerése és az igazolás kiadására
a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglalt feltétételek az irányadóak.
Az ellenérték kiegyenlítése a szerződésszerű teljesítést követően, átutalással, számla ellenében, magyar forintban
a Kbt. 135. § (1), (4), (6), (9)-(11) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1) bekezdés alapján a szállítói finanszírozás
szabályai szerint 30 napon belül történik. Irányadó a Kbt. 27/A. §-a. a 272/2014. (XI. 5.) Kormány rendelet.
A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok különösen: - A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény - Az
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény - Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a
2011. évi CXCV. törvény- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
Részletesen: KD-ben és a szerződéstervezetben
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek (A közbeszerzési eljárás valamennyi része vonatkozásában)
Az ajánlatkérő szerződést biztosító mellékkötelezettségként késedelmi, meghiúsulási kötbért, és jótállást ír elő az
alábbiak szerint:
1. Késedelmes teljesítés esetén a nyertes ajánlattevő a késedelemmel érintett eszköz(ök) nettó ellenértékének az
1 %-a/naptári nap, de legfeljebb összesen a késedelmes teljesítéssel érintett eszköz(ök) nettó ellenértékének a 20
%-a mértékű késedelmi kötbér megfizetésére köteles. Amennyiben a kötbér mértéke eléri az előbbi 20 %-ot, az
ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni.
2. Meghiúsulási kötbér: Ajánlatkérőt a teljesítés elmaradása esetére kötbér illeti meg, ha a teljesítés olyan okból
hiúsul meg, amelyért Ajánlattevő felelős (Ptk. 6:186. § (1) bekezdés). A teljesítés elmaradása esetére kikötött
kötbér összege a teljesítés elmaradásával érintett eszköz(ök) nettó ellenértékének a 30 %-a.
3. Jótállás: a teljesítés elismeréseként kiállított teljesítésigazolás napját követő 36 hónapig.
Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy
szerkezetekre, mint a jelzett jótállási időtartam, úgy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozóan a jogszabály
által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó.
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
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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: 2022/09/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/09/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.)
Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
15. §, illetve a Kbt. 68. § (1); (1b)-(1c), (4) és (6) bekezdésében foglaltak irányadóak.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
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VI.3) További információk:
1. Az Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevők az ajánlat részét képező dokumentumokat pdf. formátumú
fájlban készítsék el. Az ajánlatban szereplő dokumentumok benyújthatók az EKR rendszerben kitöltött
elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy-amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén
elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata
formájában.
2. A kommunikáció a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet, és a Kbt. 41/A. § és 41/C. §-a alapján az EKR-ben
történik.
3. Az ajánlat részeként benyújtandó:
- A Kbt. 66. § (5) bek. és 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (1) szerinti felolvasólap;
- Kbt. 66. § (2), (5), (6) szerinti nyilatkozat, a 66. § (6) esetében nemlegesen is
- a Kbt. 65. § (7) szerinti nyilatkozat az ott jelölt tartalommal, adott esetben nemleges nyilatkozat;
- adott esetben a közös ajánlattevők közötti megállapodás a Kbt. 35. § és a KD előírásai szerint;
- a Kbt. 44. § szerint az üzleti titok elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozat indoklással a 424/2017. (XII.19.)
Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése szerint;
- 321/2015.(X.30.) Kr. 13. §-a szerinti dokumentumok, illetve nemleges nyilatkozat;
- az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult,
nyilatkozatot,
dokumentumot aláíró képviselő hiteles cégaláírási nyilatkozatát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1)
bekezdése szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintája;
- Szakmai ajánlat: 1. a megajánlott termék paramétereit bemutató műszaki leírás, melyben meg kell
adni a megajánlott termék gyártóját, típusát és származási helyét; 2. a részletes költségvetés; mindkettő
cégszerűn aláírva.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szakmai ajánlat hiányzó részei vonatkozásában hiánypótlás nem
rendelhető el.
- az ajánlat részeként benyújtandó további dokumentumok: megajánlott termékekre vonatkozó, gyártó
vagy meghatalmazott képviselője vagy forgalmazó által kiadott termékleírás. Ha Ajánlattevő nyilatkozata,
illetve a gyártó által aláírt termékleírás között ellentmondás merül fel, Ajánlatkérő a gyártói termékleírást
tekinti irányadónak.
4. Valamennyi ajánlati rész vonatkozásában: Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szabályainak
megfelelően az „azzal egyenértékű” termékkel történő teljesítést is elfogadja. Az egyenértékűség
bizonyítása az Ajánlattevő kötelezettsége.
5. Ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a felhívás
megküldésének napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell
alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az
átszámítást tartalmazó iratot is csatolni szükséges az ajánlatban. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat,
stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk)
vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.
6. Az eljárással kapcsolatos határidőkre a közép-európai idő az irányadó.
7. Valamennyi alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.
8. Kbt. 35. § (8) bekezdése szerinti szervezet alapítása kizárt.
9. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját valamennyi részben.
10. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését valamennyi rész esetében.
11. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § (1)-(5) bekezdése szerint.
12. Hiánypótlás, felvilágosítás kérés és árindoklás kérés a Kbt. 71-72. §-ban foglaltak szerint. 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.
13. Kbt. 73. § (4)-(5) alapján Ajánlattevő tájékozódjon a környezetvédelmi, szociális és munkajogi
követelményekről.
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14. Jelen ajánlati felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a
Kbt. és kapcsolódó végrehajtási rendeletei az irányadóak, figyelemmel a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet
előírásaira.
15. Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőséget biztosítja, a többváltozatú (alternatív) ajánlattételt nem.
16. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6. pontjában feltüntetett kettő hónap alatt 60 naptári napot ért. A
közbeszerzési eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik.
17. Az ajánlattételi határidőre a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése nem alkalmazandó.
Az ajánlattételi határidőt befolyásoló üzemzavar esetén az ajánlatkérő a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet
16. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak szerint köteles eljárni.
19. Az ajánlattétel, a kapcsolattartás, kommunikáció és a szerződés teljesítésének nyelve a magyar. A nem
magyar nyelven benyújtott dokumentumok Ajánlattevő általi fordítását be kell nyújtani az ajánlatban.
20. Helyszíni bejárás, konzultáció nincs.
21. FAKSZ: Mihalovics Gábor (00474)
22. A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a szerződéskötés feltétele az
orvostechnikai eszközök tekintetében a megfelelőségi nyilatkozat és a CE megfelelőségi tanúsítvány
benyújtása.
23. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlat részeként Ajánlattevő köteles a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k.
cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról szóló nyilatkozatát benyújtani.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)
bekezdése 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:
2022/08/11 (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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Legfőbb Ügyészség (16802/2022)
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: Legfőbb Ügyészség
Nemzeti azonosítószám: 15300148241
Postai cím: Markó Utca 16
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Péter
Telefon: +36 15575551
E-mail: beszerzes.gazdasagi@mku.hu
Fax: +36 14725655
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ugyeszseg.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001094222022/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/EKR001094222022/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) c)
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
x Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Központi mentőrendszer kapacitás-bővítése
Hivatkozási szám: EKR001094222022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

30200000-1
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Központi mentőrendszer kapacitás-bővítése
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: Központi mentőrendszer kapacitás-bővítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30210000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1062 Budapest, Székely Bertalan utca 21.
1122 Budapest, Maros utca 6/a.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Alternatív Szerverközpontba (Maros utca) szállítandó eszközök
Meglévő Dell EMC ML3 bővítése 2db bővítődobozzal
1 db rack szerver
Meglévő Cisco switch-hez kábelek
Az Informatikai Központba (Székely Bertalan utca) szállítandó eszközök
1 db szalagos adattár
1 db rack szerver
Meglévő Cisco switch-hez kábelek
A részletes műszaki feltételeket a dokumentáció részeként kiadott műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú
dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges
hivatkozás a közbeszerzés tárgya egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, figyelemmel a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra,
továbbá a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell! A hivatkozott
szabvány, műszaki engedély, előírás, ajánlás megnevezése mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést szintén
minden esetben érteni kell.
Részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 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 4 hónap teljesítési határidő alatt 120 napot ért.
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempont alkalmazását választotta tekintettel arra, hogy a
jelen közbeszerzési eljárásban konkrét minőségi és műszaki követelményeket kell teljesíteni.
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)–(2) bek-ben foglalt kizáró okok fennállnak; aki részéről a
kizáró ok az eljárás során következik be.
Igazolási mód:
• Ajánlattevő(k), az alk. ig. részt vevő gazd. szereplő a 321/2015.(X.30.) Korm. r. (továbbiakban „Kr.”) 4.§ (1)
bek szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban „EEKD”) benyújtásával köteles
előzetesen igazolni a Kbt. 62.§-ban említett kizáró okok hiányát.
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• Az EEKD-ban a gazdasági szereplő(k) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben,
másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Kbt. 69.§ (4)
bek. szerint benyújtandó ig. kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti adatbázis
alkalmazásához szükséges adatokat és-szükség esetén-hozzájáruló nyilatkozatot.
• Az ajánlatban a Kbt. 67.§ (4) bek. alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.
• A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)] gazdasági szereplőknek
a Kr. 8. §; 10. §, 12 - 14. § és 16. § szerint kell igazolnia.
• Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (mellékleteivel együtt) és az annak
érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, valamint egy ajánlattevői nyilatkozatot arról, hogy
változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, 69. § (11a) bek-re, a 74. § (1) bek.-re,
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati
felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb szállításairól (számítógépek és
tartozékaik) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelő módon. A Kbt.
69. § (4)-(7) bekezdésre tekintettel Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására.
A referencia-nyilatkozatnak vagy igazolásnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél
megnevezését, címét, a referenciát nyújtó személy nevét telefonszámát, e-mail címét, a szállítás tárgyát
olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassága megállapítható legyen, a szállítás mennyiségét, a
teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő - legalább év, hónap, nap - megjelölésével), továbbá
nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésére tekintettel Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (5) - (9) bekezdései. A kizáró okokra és
az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve
adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
Az Egységes Európai közbeszerzési Dokumentum IV. rész alfa pontját kell az ajánlattevőnek kitölteni.
Irányadó a Kbt. 65. § (7) bekezdése.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha
nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban)
teljesített olyan szállításra vonatkozó referenciával, amelynek tárgya legalább egy db rack szerver, vagy
szalagos adattár szállítására vonatkozott. Az előírt alkalmassági követelmény igazolására bemutatandó
szerződés(ek)nek az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb hat éven (72 hónap) belül
megkezdett és 3 év (36 hónap) alatt befejezett szállítás(oka)t kell magában foglalnia a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése értelmében.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
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III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerződés biztosítékai: jótállás, késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási kötbér, fizetési késedelem esetére
késedelmi kamat.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Pénznem: magyar forint és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz
árfolyamához. Kifizetés a Kbt. 135. § (1) és (5) szerint leigazolt, tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított
számla Ajánlatkérő általi kézhezvételének napjától számított 30 naptári napon belül, átutalással történik a Ptk.
6:130. § (1)-(2) foglaltak szerint. Irányadó az Áfatv., Áht. és vonatkozó rendelkezései.
A részletes 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
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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: 2022/09/14 (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: 2022/09/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a és a
Kbt. 68. §-a tartalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő a Kbt. és az
e-Kr. szabályai szerint. Az ajánlat részletes formai követelményeit a dokumentáció tartalmazza. Az ajánlatot
a Kbt. és az e-Kr. szabályainak figyelembe vételével, elektronikus úton kell benyújtani.
2. Az ajánlathoz csatolni kell vagy elektronikusan hozzáférhetővé kell tenni különösen:
- felolvasólap (EKR űrlap);
- nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdésre vonatkozóan (EKR űrlap);
- nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdésére vonatkozóan (EKR űrlap);
- nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában (EKR űrlap);
- egységes európai közbeszerzési dokumentum a Kbt. 67. § szerint (EKR űrlap);
- szakmai ajánlatot. Az előírt műszaki követelmények, valamint a lényeges paraméterek minimális szintjét
az ajánlott termékeknek el kell érniük, ezért a szakmai ajánlatnak a műszaki leírásban előírt valamennyi
funkció és számszerű paraméter ismertetésével tanúsítania kell a megajánlott termék műszaki-szakmai
megfelelőségét.
-kereskedelmi ajánlatot, amelyben az eszközönkénti egységárat és az összárat kell megadni nettó és
bruttó értékben a közbeszerzési dokumentumokban foglalt minta szerinti tartalommal.
- fordításról szóló nyilatkozat (EKR űrlap) (adott esetben);
- az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása
érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, ill. kapacitást nyújtó
szervezet aláírási címpéldánya vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás minta;
- nyilatkozat változásbejegyzésről (EKR űrlap). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az
ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást.
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- amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell az ajánlattevő
illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy/szervezet által kiállított egységes európai
közbeszerzési dokumentumot figyelemmel a Kbt. 67. § (3) bekezdésére;
- amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő (közös ajánlattevő),
alvállalkozó, illetőleg a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselőjének
meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy és a
meghatalmazott által aláírt, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást szintén csatolni
kell;
-A gyártó magyarországi hivatalos képviseletének nyilatkozatát arról, hogy a megajánlott eszközök a
hivatalos, magyarországi értékesítési csatornán keresztül kerülnek szállításra.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a műszaki leírásban
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági
szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra,
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén
a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Egyenértékű megoldás megajánlása esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata. Az
egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz
lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag
elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció.
A közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő további iratok, nyilatkozatok benyújtását írhatja elő.
3. A Kbt. 41/A. § alapján ahol az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum
benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával,
vagy - amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll
rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Az ajánlattevő/
kapacitást nyújtó szervezet által tett nyilatkozatot cégszerű aláírással kell ellátni.
4. Amennyiben több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot (közös ajánlat), akkor ezt az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban (formanyomtatvány) jelezni szükséges, továbbá a közös ajánlattevők
mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtania. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért
az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.
5. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot jelen eljárásban nem köt ki.
6. Ajánlatkérő a IV.2.6. pontban megjelölt időtartam alatt 30 napot ért.
7. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.
8. Az ajánlati felhívás III.1.3. pont szerinti feltételek és igazolások a minősített ajánlattevők jegyzékéhez
képest szigorúbbak.
9. FAKSZ: dr. Király Róbert (00435)
10. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
11. A Kbt. 27/A. § alapján ajánlatkérő fogadja és feldolgozza az olyan elektronikus számlákat, amelyek
megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz
az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
13. A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata
során Ajánlatkérő megállapította, hogy a részekre történő ajánlattétel nem biztosítható arra tekintettel,
hogy a termékek és kapcsolódó szolgáltatások egy egységes rendszerbővítésére vonatkoznak, így a
közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel, ezáltal a termékek nem egységes és egyidejű szállítása
nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel és jelentős többletköltséget jelentene Ajánlatkérő
számára, továbbá a szerződés tárgyának megfelelő termékek szállításával foglalkozó gazdasági szereplők
teljességében képesek az eljárás tárgyát képező termékek és szolgáltatások szállítására, teljesítésére.
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:
2022/08/11 (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 (16624/2022)
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: Dobrovolszki Mónika
Telefon: +36 14651800
E-mail: dobrovolszki.monika@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/EKR001347232021/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/EKR001347232021/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) pontja sz. költségv.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: Intézeti gyógyszer beszerzés
Hivatkozási szám: EKR001347232021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

33680000-0
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ gyógyszer-beszerzése adásvételi keretmegállapodás keretében
12 hónapra. Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerek beszerzése nettó
1.787.380.952 HUF keretösszegig (+ opció).
Opciót alkalmaz ajánlatkérő a szerződés teljesítése során [ld. eljárást megindító felhívás II.2.11) pontja]
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, egy tizedesjegy pontossággal (Előny a nagyobb, egy 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: Intézeti gyógyszer beszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33680000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.
1062 Budapest, Podmaniczky u. 109-111.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ gyógyszer-beszerzése adásvételi keretmegállapodás keretében 12
hónapra (hosszabbítási lehetőséggel). Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerek
beszerzése nettó 1.787.380.952 HUF keretösszegig (+ opció).
MH Egészségügyi Központ (MH EK) ,Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerek ATC kód: A01-től V10 -ig - szállítása eseti megrendelés szerint a KM második részében. Jelen keretmegállapodásos
eljárás alapján megkötésre kerülő KM második részében AK egyedileg felmerülő igényei szerint rendeli meg a
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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 az értékelési szempontokra adott árkedvezménnyel
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 KM első részében
megajánlott árkedvezménnyel számított 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: napi kiszállítás biztosítása.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdése alapján ellenőrzi, hogy a megajánlott készítmény szerepel-e a
Magyarországon forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerekről vezetett nyilvántartásban.
A műszaki 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 A01- V10 ATC kört.
A termékpalettának az alábbiakat kell – minimálisan – tartalmazni:
- ATC kód (vagy TTT kód),
- hatóanyagnév,
- készítmény neve,
- gyógyszerforma,
- hatáserősség,
- nettó és bruttó egységárat,
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 építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Jelen eljárás eredményeként a megkötendő
keretmegállapodás tervezett időtartama 12 hónap.
A keretmegállapodást egy alkalommal a keretösszeg kimerüléség (opcióval), de legfeljebb 12 hónappal
meghosszabbítható. Vevő a szerződés hatályának lejártát megelőző legkésőbb 30 nappal korábban,
egyoldalú nyilatkozattal, írásban jelzi az Eladónak a hosszabbítást. A hosszabbítás lehetősége jelen előírás
szerint előre ismert, a szerződéses értéket nem befolyásolja, a szerződés jellegét nem változtatja meg,
így a szerződés időbeli hatályának hosszabbítása nem minősül a Kbt. 141. §-ban foglalt tiltott szerződés
módosításnak.
Keretmegállapodás 4.6.: Felek rögzítik, hogy amennyiben Vevő él a 4.2. pontban rögzített opcióval, abban
az esetben a KM a 3.1. pontban (alapösszeg) és a 4.2. pontban (opciós összeg) rögzített keretösszegek
együttes kimerüléséig, de legfeljebb a 4.1. pont alatt rögzített 12 hónap elteltéig, illetve a 4.5. pont szerinti
KM időtartam hosszabbítás esetén 24 hónapig tart.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő a
Kbt. 58. § (1) bekezdésének alkalmazásakor legfeljebb azon mennyiség száz százalékának megfelelő
mértékű opcionális részt adhat meg, amelynek beszerzésére a szerződésben kötelezettséget vállal
(alapmennyiség).
Jelen eljárás eredményeként a megkötendő keretmegállapodás alapmennyisége a nettó 1.787.380.952
HUF keretösszeg.
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy Vevő a keretmegállapodás hatálya alatt az opciót alkalmazza,
mely az alapmennyiség 100 %-a <keretösszeg további nettó 1 787 380 952 Ft>.
Keretmegállapodás 4.2.: "Vevő a Keretmegállapodás hatálya alatt jogosult a Keretmegállapodás 3.1.
pontjában meghatározott nettó 1 787 380 952 Ft + ÁFA keretösszeg 100 %--a, azaz további nettó 1 787
380 952 Ft + ÁFA keretösszeg erejéig opció alkalmazására (a továbbiakban: „opciós összeg”)."
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
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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
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].
(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.
(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
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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) bekezdésben, illetve a Kbt. 69. § (11) és (11a) bekezdésben,
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
— 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.
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
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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 55.855.655 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 ellenszolgáltatás 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 az egyedi megrendelés teljesítését olyan okból,
amelyért felelős megtagadja, valamint ha Eladó 1 (egy) naptári hónapon belül a visszaigazoláshoz képest 5.
(ötödik) alkalommal is késedelmesen teljesíti vagy elmulasztja a szállítást. Ebben az esetben a meghiúsulási kötbér
alapja az egyedi megrendelés nettó értéke, mértéke a kötbér alap 20 %-a.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
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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)
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
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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 a KM 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.
4. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
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.
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
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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. Az Európai Unió Tanácsa 2022. április 8-án elfogadta az Oroszország elleni szankciók kibővítéséről
szóló rendeletét [A Tanács (EU) 2022/576 Rendelete (2022. április 8.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló
orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról],
amellyel tilalmat vezetnek be az Oroszországhoz köthető személyek közbeszerzésekben és a közbeszerzési
szabályok alá nem tartozó egyes állami beszerzésekben való részvétele tekintetében. AT részéről
nyilatkozat benyújtása kötelező. AT bővebb információt az alábbi linken talál: https://ekr.gov.hu/portal/
hirek/8797731550552”
25. 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.
26. Ha ajánlattevő nem szerepel a gyógyszer nagykereskedőkről vezetett nyilvántartásban, csatolandó
a gyógyszer-nagykereskedelmi engedély másolata, amely vonatkozik a megajánlott gyógyszerkészítmények forgalmazására.
27. AK felhívja a figyelmet a Tanács (EU) 2022/576 rendeletében foglaltakra és az abból adódó
kötelezettségekre.
28. FAKSZ: Pete István (000864).
29. AK egy típusú terméket kíván beszerezni [Kbt. 50. § (2) bekezdés k) pont és 61. § (4) bekezdés].
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
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VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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:
2022/08/11 (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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Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (16633/2022)
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: Mathias Corvinus Collegium Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: 18157918241
Postai cím: Somlói Út 49-53.
Város: Budapest I. kerület
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tombor Zsuzsanna
Telefon: +36 307978935
E-mail: kozbeszerzes@mcc.hu
Fax: +36 13720191
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mcc.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/EKR001143162022/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/EKR001143162022/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: Vagyonkezelő alapítvány
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MCC Somlói út épületbontás
Hivatkozási szám: EKR001143162022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

45110000-1
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x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány tulajdonában álló, Budapest I. kerületében, a Somlói út, a Szent
Sebestyén köz, valamint a Alsóhegy utcák által határolt területen található épületek (egykori Balassi Intézet
épülete, a kollégium épülete és kapcsolódó valamennyi melléképület, -építmény) bontási-, és munkatér határolási
munkáinak a tervezése és kivitelezése, az érintett közművek kiváltása, illetve védelembe helyezése, továbbá az
új épületegyüttes alapozási síkjáig történő föld kitermelése és elszállítása, valamint a közterület alá nyúló üreg
tömedékelési feladatai, a jelen felhívás II.2.4) pontjában, illetve a műszaki leírásban részletezettek szerint.
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: MCC Somlói út épületbontás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45110000-1

További tárgyak:

45111000-8

Kiegészítő szójegyzék

45111100-9
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1016 Budapest, Somló út 49-53.; Hrsz.: 5177/1
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány tulajdonában álló Budapest I. kerületében, a Somlói út, a Szent
Sebestyén köz, valamint a Alsóhegy utcák által határolt területen található épületek (egykori Balassi Intézet
épülete, a kollégium épülete és kapcsolódó valamennyi melléképület, -építmény) bontási-, és munkatér határolási
munkáinak a tervezése és kivitelezése, az érintett közművek kiváltása, illetve védelembe helyezése, továbbá az
új épületegyüttes alapozási síkjáig történő föld kitermelése és elszállítása, valamint a közterület alá nyúló üreg
tömedékelési feladatai.
Az 5177/1 hrsz. található telken a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány célja az ingatlanon lévő közel 45
éves, külső és belső megjelenésében egyaránt idejét múlt épületek helyett új és korszerű külsővel rendelkező,
a környezetébe teljes mértékben illeszkedő oktatási épületegyüttest építsen. Elvégzendő az ingatlanra nyíló
üreg tömedékelése és a régi épületegyüttes bontása a szükséges tereprendezési és földkitermelési munkákkal,
valamint a később épülő épületek megvalósításához szükséges munkatér határolás.
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Fa- és növényirtás: 74 db fa és 6 cserjefolt
Bruttó épületek bontása: 73.700 lm3
Lépcsők bontása: 220 m3
Támfalak és vb. kerítés bontása: 215 fm
Munkagödör határolása: 246,4 fm nyomvonalon összesen 5.570 fm cölöpfal
Szennyezett föld elszállítása (becslés): 2.100 m3
Föld kitermelése és elszállítása alapozási síkig: 62.500 m3
Tömedékelés: 133,5 m3 üreg tömedékelése, 258 m3 beton és 60 m3 cementhabarcs bejuttatása (becslés)
Azbeszt tartalmú bontás hulladék ártalmatlanítása (külön felmérés szükséges azzal, hogy a megrendelő a
bontás során várhatóan előkerülő azbeszt mennyiségére vonatkozóan nem rendelkezik információval, és annak
mennyisége a bontás megkezdése előtt nem is mérhető fel).
Ajánlatkérő felhívja figyelmet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. §-ára, illetve a 34/A. §-ára.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közbeszerzési eljárás a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1)
bekezdés b) pontja szerint építmény kivitelezésére és tervezésére együtt irányul (vegyes eljárás), Ajánlatkérő a
Közbeszerzési dokumentumokban (Műszaki leírás) ennek a részletes okait kifejtette.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (3) bekezdésére tekintettel a hosszabb ajánlattételi határidő alkalmazásra
kerül.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen eljárásban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II., illetve III. fejezetének szabályai
alkalmazásra kerülnek {322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdés)}
Tekintettel arra, hogy a tárgyi építési beruházás a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató
Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló
kormányrendelet hatálya alá tartozik, a szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles
az Üvegkapu alkalmazására.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattevő(k) – a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 34/A.§ (2) bekezdése
alapján - az ajánlatában köteles nyilatkozni, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket
megismerte.
Ajánlatkérő a fentiek mellett a közbeszerzési dokumentumokban is rögzítette szerződés teljesítésére vonatkozó
feltételként, hogy a nyertes ajánlattevő biztosítani köteles az Üvegkapu alkalmazását.
További részletes elvárások a Közbeszerzési Dokumentumok részeként kiadott Műszaki leírásban.
(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. SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY SZERVEZETTSÉGE, KÉPZETTSÉGE ÉS TAPASZTALATA 30
2 2.1. AF III.1.3) pont M.2.1) alpontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelmény körében
meghatározottakon felül - az előírt kötelező gyakorlati időn felüli – többlet szakmai tapasztalata (hónap –
0-36 hónap) 4
3 2.2. AF III.1.3) pont M.2.2) alpontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelmény körében
meghatározottakon felül - az előírt kötelező gyakorlati időn felüli – többlet szakmai tapasztalata (hónap –
0-36 hónap) 4
4 2.3. AF III.1.3) pont M.2.2) alpontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelmény körében
meghatározottakon felül rendelkezik-e cölöpfallal végzett munkatérelhatárolás során szerzett felelős
műszaki vezetői szakmai tapasztalattal (igen/nem) 6
5 2.4. AF III.1.3) pont M.2.3) alpontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelmény körében
meghatározottakon felül - az előírt kötelező gyakorlati időn felüli – többlet szakmai tapasztalata (hónap –
0-36 hónap) 4
6 2.5. AF III.1.3) pont M.2.3) alpontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelmény körében
meghatározottakon felül rendelkezik-e magasépítési épület bontása tárgyú, sikeresen megvalósult
beruházás során szerzett felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalattal (igen/nem) 6
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7 2.6. AF III.1.3) pont M.2.2) alpontja szerinti előírásnak megfelelő másik olyan szakember bevonásának
vállalása, aki rendelkezik üreg és/vagy pince tömedékelése tárgyú építést tartalmazó felelős műszaki
vezetői szakmai tapasztalattal (igen/nem) 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:
(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 nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Kiegészítés a II.2.7) ponthoz:
teljesítési véghatáridő:
A munkaterület átadásának napjától számított 9 (kilenc) hónap. Az előbbiek szerint a kivitelezés készre
jelentésének határideje és a műszaki átadás-átvétel megkezdésének legkésőbbi napja a munkaterület átadásának
napjától számított 9 (kilenc) hónapos időtartam utolsó napja azzal, hogy az egyértelműség kedvéért a Felek
rögzítik, hogy a határidő utolsó napja a számozása szerint ugyanazon nap, amelyen a Felek a munkaterület
átadása megtörtént. Nem foglalja magában a műszaki átadás-átvétel időtartamát
A műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének határideje annak megkezdésétől számított 30. (harmincadik)
naptári nap.
Kiegészítés a II.2.5) ponthoz:
Értékelés módszere:
1. részszempont (Ajánlati ár) az értékarányosítás, fordított arányosítás módszere szerint kerül értékelésre, ahol
kedvezőbb a minél alacsonyabb szám/érték.
2. értékelési részszempont 2.1., 2.2. és 2.4. alszempontjai (hónap) az értékarányosítás, egyenes arányosítás
módszere szerint kerül(nek) értékelésre, ahol kedvezőbb a minél magasabb szám/érték.
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2. értékelési részszempont 2.3., 2.5. és 2.6. alszempontjai (igen/nem) a pontozás módszere szerint kerül(nek)
értékelésre, ahol az pozitív vállalás („igen” válasz) valamennyi megjelölt alszempontnál 10 pontot ér, a nemleges
vállalás („nem” válasz) 0 pontot ér.
Ajánlatkérő az értékelési szempont tekintetében értékeli az M.2.1), M.2.2) és M.2.3) alpont tekintetében
bemutatott szakember vonatkozásában az alkalmassági minimumkövetelményen felüli, időben meghatározott
többlettapasztalatot (2.1., 2.2. és 2.4. értékelési alszempontok), illetőleg egyes sajátos szakmai többlet szakmai
tapasztalatokat (2.3., 2.5. és 2.6. alszempontok).
Amennyiben a 2. értékelési részszempont alszempontjai szerinti szakember(ek) esetében többlet szakmai
tapasztalat (igen válasz és/vagy többlet szakmai hónapok) kerül(nek) megajánlásra, úgy már az ajánlatban
csatolandó a szakember ismertetéséről szóló nyilatkozat (EKR űrlap), a szakember(ek) szakmai önéletrajza, a
képzettséget/végzettséget igazoló dokumentuma(i) és rendelkezésre állási nyilatkozata(i), amelyből kétséget
kizáróan megállapítható, hogy az AT mely szakmai tapasztalatot mutat be és kér figyelembe venni az alkalmassági
követelménynek való megfelelés megállapítása során és mely tapasztalatot kéri figyelembe venni az értékelés
során.
Figyelemmel a Kbt. 76. § (6) bekezdés e) pontjában foglaltakra, az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 2.2. és
2.3. értékelési alszempont tekintetében megajánlott szakmai tapasztalat nem eshet ugyanazon időtartamra/nem
vonatkozhat ugyanazon teljesítésre (a 2.2. értékelési alszempont tekintetében bemutatott többlettapasztalat
nem egyezhet a 2.3. értékelési alszempont tekintetében bemutatott szakmai tapasztalat időtartamával/
teljesítésével), azaz az ajánlattevőnek a két értékelési szempontra eltérő időpontban/teljesítés keretében
megvalósult szakmai tapasztalatot kell bemutatnia. Előbbiekhez hasonlóan a 2.4. és 2.5. értékelési alszempont
tekintetében megajánlott szakmai tapasztalat ugyancsak nem eshet ugyanazon időtartamra/nem vonatkozhat
ugyanazon teljesítésre.
Az előbbi (2.1.-2.5.) értékelési alszempontok tekintetében bemutatott időtartamok/teljesítések nem lehetnek
azonosak (nem eshetnek egybe/nem lehetnek átfedésben) a felhívás III.1.3) M.2) alpontjában előírt alkalmasság
körében az adott szakember tekintetében bemutatott releváns tapasztalati időtartamokkal/teljesítésekkel.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a 2.2. és 2.3. értékelési alszempontra, illetőleg a 2.4. és 2.5.
értékelési alszempontra az előbbiek ellenére azonos időpontban/teljesítés keretében megvalósuló tapasztalat
kerül bemutatásra, úgy az ilyen megajánlás(ok) az ajánlat érvénytelenségét vonja (vonják) maga (maguk) után!
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 2.6. értékelési alszempont tekintetében nem mutatható be olyan
szakember, akivel az Ajánlattevő alkalmasságot is igazol! Ilyen megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga
után!
Ajánlatkérő a fenti értékelési szempontot azzal egészíti ki, hogy jelen 2. értékelési részszempont körében az
adott szakember kompetenciája, szakképzettsége, továbbá a szakmai tapasztalata, illetve ezeknek a megléte
kerül értékelésre, és nem a jogosultsági viszony fennállása/jogosultság megléte. Az a szakember, aki fentieknek
megfelelően az adott jogosultság megszerzéséhez szükséges kompetenciával rendelkezik, az bemutatható az
értékelési szempont körében.
Tehát a jogosultság fennállása nem szükségszerű a szerződés teljesítéséhez, de az annak megfelelő kompetencia
olyan előnyt képvisel az Ajánlatkérő számára, amelyet jelen pont szerint értékelni kíván.
Az értékelés során adható pontszám valamennyi értékelési szempont tekintetében: 0-10
Értékelés során irányadó a Közbeszerzési Hatóság vonatkozó útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.).
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (KNY), akivel szemben a Kbt. 62. § (1) a)f) és h)-o) pontjaiban, illetőleg (2) a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, figyelemmel a
Kbt. 62. § (1a) bekezdésében foglaltakra is.
Ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján eljárásból ki kell zárnia azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62. §
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(1) bekezdés a)-f) és h)-o) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban meghatározott kizáró okok
valamelyike fennáll, vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A Kbt. 62. § (1) b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása
ellenére – beleértve azon eseteket, amikor a törvényben meghatározott kötelességszegés vagy
jogsértés az ajánlatkérő mérlegelése alapján vezet kizáráshoz – az AT, AV vagy KNY nem kerül
kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a KH a 188. § (4) szerinti véglegessé vált határozata
vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) szerinti jogerős
határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő (GSZ) az ajánlat benyújtását megelőzően
olyan intézkedéseket hozott amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a
megbízhatóságát [Kbt. 64. §]
A Kbt. 62. § (1) c) pontja azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az AK dönthet úgy, hogy nem zárja ki
azon gazdasági szereplőt (GSZ), amelynek tekintetében a kizáró ok szerinti valamely helyzet fennáll,
amennyiben az AK megállapította, hogy - az üzletmenet-folytonosság biztosításával kapcsolatos
jogszabályokat és intézkedéseket figyelembe véve - az érintett GSZ képes lesz a szerződés teljesítésére
[Kbt. 62. § (1a)]
Igazolási mód:
AT-nek a 321/2015. (X.30.) Kr. (a továbbiakban: KR) 1. § (1) szerint, a KR II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak
megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) a)-f) és h)-o) pontjaiban és (2) bekezdése szerinti kizáró okok
hatálya alá. Az EEKD-t az EKR-ben elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus
űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös AT-k képviseletében az ajánlatot benyújtó GSZ teszi
meg.
A KNY a KR 3. § (3) szerint, a közös AT-k a KR 3. § (5) szerint kötelesek az EEKD-t benyújtani,
azaz 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, míg Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők
képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további
AT(k)-nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az AK felhívása alapján a KR
1. § (2)-nek megfelelően, a KR III. Fej-ben (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen
igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a Kbt. 69. § (4)-(5) szabályaira is.
Dokumentumok benyújtása tekintetében irányadó a Kbt. 41/A. § (1).
AK nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezete szerinti részletes
igazolás(oka)t, ha AK közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló,
EEKD-ban megjelölt adatbázisokhoz vagy korábban az AK eljárásában benyújtott igazolásokhoz [Kbt. 69.§
(11)-(11a)]
A KR III. Fej-ben meghatározott igazolási módok a KR V. Fej-nek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett GSZ
minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban
előírt követelményeknek
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők (GSZ) esetén AK az igazolások hitelességét a KR VI.
Fej-nek megfelelően ellenőrzi.
Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybe vételével be kell nyújtani AT arra vonatkozó
nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez kizáró okok hatálya alá eső AV-t [Kbt. 67. §
(4)].
Ajánlatkérő előírja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-7. § alkalmazását.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény/adat tartalma valós
[KR 1. §(7)]
UKRAJNAI HELYZETET DESTABILIZÁLÓ OROSZ INTÉZKEDÉSEK MIATT HOZOTT KORLÁTOZÓ
INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ 833/2014/EU TANÁCSI RENDELET 5K. CIKK (1) BEKEZDÉSE SZERINTI TILALOM:
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Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a bírálati szakasz során, ha ajánlatkérő megállapítja az
ajánlatban benyújtott nyilatkozat alapján, hogy részvételre jelentkező vagy ajánlattevő a tilalom hatálya
alá tartozik, ajánlatkérő köteles a részvételi jelentkezést, 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 az
ajánlattevőt a hiányosságok orvoslására, amennyiben ez sikertelen, ajánlatkérő köteles az ajánlatot a Kbt.
73. § (1) bekezdés e) pontjára alapozva érvénytelenné nyilvánítani. Ha az 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 az 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.
Szakmai nyilvántartásban szereplés követelménye:
SZ.1) Alkalmatlan az AT, ha a tervezői szolgáltatást végző gazdasági szereplő nem szerepel a
tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv szerinti nyilvántartásban
[Kbt. 65. § (1) c) és a 322/2015 Kr. 8. § (1)].
SZ.2) Alkalmatlan az AT, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel
a 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében,
vagy ha nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a 2014/24/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban, vagy nem teljesíti az
említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. [Kbt. 65. § (1) c); 322/2015 Kr. 21. § (1)]
Karakterkorlátozásra tekintettel folytatás a "III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság" pontban.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Karakterkorlátozásra tekintettel a III.1.1) pont
folytatása:
SZ.1)-SZ.2) Az alkalmasság igazolása:
AT-nek a III.1.1) pontban foglaltak szerint EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az
AK által meghatározott fenti követelménynek azzal, hogy AK az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány
IV. részében szereplő részletes információk megadását (elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti
nyilatkozatot kitölteni).
AK - Kbt. 69.§ (4) szerinti felhívására történő – részletes igazolás módja:
Az előírt követelménynek való megfelelést AK az általa elérhető nyilvántartásokban ellenőrzi, amennyiben
azokhoz a Kbt. 69. § (11)-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér azzal, hogy amennyiben
előbbiek ingyenes ellenőrzésére nincs lehetőség vagy a GSZ az előbbiek szerint nyilvántartásban
nem szerepel, úgy az AT köteles a követelménynek való megfelelést a nyilvántartásban való szereplés
igazolásának vagy az engedély/jogosítvány/tagsági jogviszony igazolásának csatolásával bizonyítani [Kbt.
69. § (11)].
SZ.1) A 322/2015 Kr. 8. § (2) alapján az AK előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett GSZ
nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a tervezői
szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
SZ.2) A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő tekintetében a 2014/24/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy
egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. [321/2015 Kr. 26. § (2)]
Az alkalmasság igazolása az EEKD benyújtásával, amelyben nem Magyarországon letelepedett GSZ
tekintetében fel kell tüntetni azt a nyilvántartást (annak elérhetőségét), ahol a szakmai nyilvántartásban
szereplés ellenőrizhető (Kr. 2. § (5)). A Kbt. 69. § (4) alapján az EEKD-ban szereplő nyilatkozatnak való
megfelelés igazolandó.
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A fenti névjegyzékek adatait Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az AK ellenőrzi, nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv szerinti nyilvántartások
szerinti igazolást kell benyújtani az AK felhívására.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
Az AT-nek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdésének illetve a Korm. rendelet
II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak
(EEKD) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető
elektronikus űrlap benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott
alkalmassági követelménynek azzal, hogy az AK az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében
szereplő részletes információk megadását.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további
AT(k)-nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, AK felhívása alapján a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének és a Korm. rendelet IV. fejezetében (19. §)
foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek [Kbt.
69. § (4), alkalmazható ettől eltérően a Kbt. 69. § (7) is].
Ajánlatkérő nem kéri az érintett AT(k)-től a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezete szerinti részletes
igazolás(oka)t, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a
IV. Fejezetben nem említett, a GSZ alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a GSZ ezek elérhetőségét az
EEKD-ban megjelölte.
Nem Magyarországon letelepedett GSZ esetén az AK az igazolások hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve
adat tartalma valós. [Kr.1. § (7)]
Az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kérhető a GSZ-től olyan
igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon AK részére a GSZ korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben
elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a GSZ nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban
benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. AK attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a
korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra
irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely
közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti – AK Kbt. 69. § (4) szerinti felhívására történő – részletes
igazolás módja:
P.1) az AT tekintetében a felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti
évére vonatkozó – általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgya szerinti (épületbontás
és/vagy munkatérelhatárolás és/vagy üreg és/vagy pince tömedékelés) árbevételéről szóló nyilatkozatát,
attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az
adatok rendelkezésre állnak [Kbt. 65. § (1) a) és Kr. 19. § (1) c)]
A megjelölt alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek, illetőleg az
együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg, továbbá az alkalmassági
követelménynek AT 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 a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik
azzal, hogy az a szervezet, amelynek adatait AT a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához
felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az AK-t az AT teljesítésének elmaradásával
vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. [Kbt. 65. § (6)-(8)]
Ha az AT a P.1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely
tekintetében beszámoló vagy árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek
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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 a beszámoló/árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és
tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett
az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról a KR. 19. § (3) szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő (AT) pénzügyi és gazdasági
szempontból, ha
P.1) az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti
évben a közbeszerzés tárgyából (épületbontás és/vagy munkatérelhatárolás és/vagy üreg és/vagy pince
tömedékelés) származó nettó árbevétele nem éri el összesen a 300 000 000 HUF összeget attól függően,
hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre
állnak.
A P.1) alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
AK alkalmazza a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdését és a 69. § (11a) bekezdését.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az AT műszaki, illetve szakmai alkalmassága
igazolható:
Az AT-nek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) bekezdésnek
megfelelően, a Kr. II. Fejezetében (5.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési
dokumentumnak (EEKD) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti Elektronikus Közbeszerzési
Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlap benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel
az AK által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az AK az EEKD-ban nem kéri a
formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (elegendő az EEKD IV. rész α
pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további
AT(k)-nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az AK felhívása alapján a Kr. 1.§
(2) bekezdésnek megfelelően, a Kr. IV. fej-ben (21-22.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia,
hogy megfelel az alkalmassági követelménynek.
Az AK nem kéri az érintett ajánlattevőtől a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha közvetlenül
hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, az ajánlatban megjelölt alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz
vagy az AT által az ajánlatkérő eljárásában korábban benyújtott igazolásokhoz [Kbt. 69.§ (11)-(11a)]
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatók (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve
adat tartalma valós [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)].
Nem Magyarországon letelepedett GSZ-k esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Kr. VI.
Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A Kr. szerinti – az Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására történő – részletes igazolás módja:
M.1) Az ajánlattevő alkalmassága igazolható az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított öt év (60
hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (épületbontás és/vagy munkatérelhatárolás és/vagy
üreg és/vagy pince tömedékelés) referenciáinak ismertetésével, megjelölve, a szerződést kötő másik
felet (névvel, címmel), a részéről információt adó személy nevét és elérhetőségét; a referencia tárgyát/
műszaki tartalmát (olyan módon, hogy abból az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés
kétséget kizáróan megállapítható legyen), a teljesítés helyét és idejét (a szerződés teljesítésének kezdőés befejezési időpontját év/hónap/nap bontásban), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e [(Kr.) 21. § (2) bek. a) pont].
A referenciákat a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni
[Kr. 22. § (3)].
Ajánlatkérő az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciát fogad el.
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M.2) A teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) megnevezésének („Nyilatkozat bemutatott
szakemberekről” elnevezésű EKR űrlap használatával), végzettségük/képzettségük (amelyik az adott
szakember tekintetében releváns) és szakmai tapasztalatuk (jogosultságuk) ismertetésével, valamint
a végzettséget/képzettséget/jogosultságot igazoló dokumentumok, és saját kezűleg aláírt szakmai
önéletrajzuk, valamint saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatuk vagy annak/azok egyszerű
másolatának csatolásával. A szakember önéletrajzát olyan részletességgel kell összeállítani, hogy abból
egyértelműen kiderüljön az előírt követelményeknek való megfelelés [meg kell adni különösen - ahol
releváns - a végzettséget/képzettséget, kamarai nyilvántartási számot, releváns szakmai tapasztalat
leírását, a megszerzése szempontjából releváns időszak kezdetét és befejezését (év/hó bontásban). A
szakemberek ismertetésére vonatkozó nyilatkozatban (EKR űrlap) pontosan meg kell jelölni, hogy melyik
szakember melyik alkalmassági feltételnek való megfelelés céljából kerül bevonásra [Kr. 21. § (2) b)]
Ajánlatkérő felhívja figyelmet továbbá arra, hogy ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arra
vonatkozóan, hogy III.1.3) pont M.2.1), M.2.2), és M.2.3) alpontja tekintetében megajánlott szakemberek a
szerződés hatálybalépésétől számított 5 munkanapon belül az illetékes kamara névjegyzékében fognak
szerepelni azzal, hogy amennyiben adott/valamelyik szakember határidőben nem szerepel az előző
bekezdés szerinti kamarai névjegyzékben, úgy az a szerződés AT érdekkörében történő okból történő
meghiúsulásának minősül.
A szakemberek között az átfedés megengedett (egy/ugyanazon szakember több pozícióra is jelölhető).
Az alábbiakban megjelölt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek, továbbá az alkalmassági követelményeknek az AT 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 a részvételi felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az
AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, előszerződésben vagy más formában vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, és amely az AT részére
szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az
adott szervezet képviseletében eljárhat [Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (12)].
AK alkalmazza a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdését, a 69. § (11a) bekezdést.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból:
M.1) ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszaszámított 5 évben (60 hónapban) szerződésszerűen
teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett,
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával/referenciákkal, amely(ek)
tartalmaz(nak) összességében:
- M.1.1) 100 m3 üreg és/ vagy pince tömedékelés tárgyú referenciát;
- M.1.2) 14 700 légm3 magasépítési épület bontása tárgyú referenciát, ahol azbesztmentesítés is a feladat
része volt;
- M.1.3) 1000 fm cölöpfallal végzett munkatérelhatárolás tárgyú referenciát;
A fenti M.1.1), M.1.2), M.1.3), pontokban előírt referenciákat egy vagy több szerződéssel is lehet teljesíteni
azzal, hogy több szerződés (referencia) bemutatása esetén az M.1.1), M.1.2) vagy M.1.3) alpontok
tekintetében a számszerűsített és minőségi jellemzőknek egybefüggően kell teljesülniük, azaz az egyes
alpontokban foglalt követelmények nem teljesíthetők több szerződéssel (referenciával).
A bemutatott referencia akkor tekinthető az aj. felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapon
belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (sikeres műszaki átadás-átvétel) erre az időszakra esik,
figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2a) a)-ban foglaltakra.
AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt
tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg [Kr. 21/A. §].
M.2) nem vonja be a teljesítésbe az alábbi szakembereket:
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M.2.1) egy (1) fő szakembert, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. Építészeti-műszaki
tervezés fejezet 36. sor szerinti „GT” vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal, vagy az adott
szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges képesítési minimumkövetelmény szerinti szakképzettséggel
és a szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik;
M.2.2) egy (1) fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki
vezetés fejezet 2. rész 2. sor „Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület” „MV-M” vagy azzal
egyenértékű kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy az adott szakmagyakorlási
jogosultsághoz szükséges képesítési minimumkövetelmény szerinti szakképzettséggel és a szükséges
szakmai gyakorlati idővel rendelkezik;
M.2.3) egy (1) fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki
vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület” „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős
műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal
egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Az ajánlatkérő az alkalmassági követelmény(ek)nek való megfelelés szempontjából a következő
fogalmakat határozza meg:
• épületbontás: olyan tevékenység, amelynek részeként egy adott területen található építmény vagy
épület elbontásra kerül. A bontás lehet részleges, vagy teljes bontás. Részleges bontás esetén az épület
vagy építmény bizonyos szerkezetei megtartásra tudnak kerülni, jellemzően pl. felújítások esetén.
Teljes épületbontás abban az esetben szükséges, ha a szerkezet a funkcióját nem tudja betölteni, vagy
a régi építmények helyére új épületet létrehozása a cél. A bontási munkák során általánosságban a
szerkezetmegépítés fordított sorrendjét kell követni, megfelelő szakértelem (épület tartószerkezeti
ismerete, bontási tervek és technológia ismerete) és biztonság mellett.
Bontási munkák általános csoportosítása:
o vezetékek, szerelvények, berendezések
o nyílászáró szerkezetek, válaszfalak
o burkolatok, padozatok
o tetőrétegrend, tetőszinti falazatok
o födémek, boltozatok (fentről lefelé haladva)
o falak, lépcsők és egyéb szerkezetek
o alapozás
• munkatérelhatárolás: olyan tevékenység, amely egy épület, vagy építmény talajfelszín alatti
szerkezeti egységének kivitelezéséhez, a talaj alatti épületrészek megvalósításához szükséges, a
terület adottságainak és a gazdaságos kivitelezés szempontjainak figyelembevételével. A modern
munkatérhatárolás technológiája többek között lehet beton (Pl.: cölöp), vagy acél (szádfal) szerkezetű.
A szerkezet kivitelezését tartószerkezeti tervezés előzi meg a rendelkezésre álló geológiai, geotechnikai,
geofizikai, hidrogeológiai adatok, valamint a feltárt talajrétegződés birtokában, melyek alapján
elkészíthető a szerkezet kiviteli és technológiai terve.
• üreg: különböző földtörténeti korokban kialakuló terepszint alatti természetes képződmény, melyek
kialakulása a tektonikus hasadékok mentén feltörő langyos hévizekhez köthető. A barlang keletkezése
során az intenzívebb vízmozgású időszakokban az oldásos folyamatok, míg a pangó vizes időszakokban
a kiválások jutottak túlsúlyba. A hegységek fokozatos kiemelkedésével a barlangjáratok végleg szárazzá
váltak. Az üregek folyamatosan alakulnak, változnak. Ma leginkább az omlásos folyamatok, valamint a
beszivárgó csapadékvíznek köszönhető cseppkőképződés felelős a járatok alakulásáért.
• üreg tömedékelés: olyan tevékenység, amely során a természeti képződményként létrejött, folyamatosan
változó, nem megfelelő állékonyságú üreg az annak közelében lévő építmények, épületek állag-és
értékvédelme érdekében részlegesen, vagy teljes keresztmetszetében feltöltésre kerül természetes (talaj),
vagy mesterséges (beton) anyaggal. A feltöltést meg kell előzze az üreg szakértő általi felmérése és a
tömedékelési technológia meghatározása.
• pince: Földszint alatti helyiség, amely egy épületnek részben vagy egészen a talajba épített része.
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• magasépítési épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló felszín feletti építmény, amely
szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott
rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás
céljából.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF
Ajánlatkérő saját forrásból rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel.
A beszerzés nem az Európai Unióból származó forrásból kerül finanszírozásra.
Teljesítés igazolás: A Kbt. 135. § (1) bekezdése és a szerződéstervezetben foglaltak szerint történik. Ajánlatkérő az
előbbieknek megfelelően igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja el.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt – tartalékkeret és általános forgalmi adó
nélkül számított – teljes Vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő összeg mértékben biztosítja az előleg igénybevételét.
Ellenérték kifizetése átutalással, utólag, Ptk. 6:130. § (1)-(2) és Kr. 32/A.§ szerint, számla kézhezvételének napját
követő 30 napon belül.
AK részszámlázási lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:
A Számlázási ütemezés elnevezésű dokumentumban (szerződéstervezet 4. számú melléklete) részletezettek
szerint a nyertes Ajánlattevő jogosult részszámlák benyújtására.
Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdésének megfelelően biztosítja a részszámlázási
lehetőséget, a (3) bekezdésnek megfelelően az Ajánlatkérő legalább hat, (ideértve a végszámlát is) benyújtásának
lehetőségét biztosítja.
Fordított adózás szabályai érvényesülnek (ÁFA összegét AK fizeti meg).
Az AK elfogadja és feldolgozza az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú
európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az EUHL-ben közzétett szintaxislistának. Nyertes
AT köteles előzetesen jelezni AK részére az elektronikus számla adási igényét a szerződéskötést követően.
A szamla@mcc.hu-ra kell benyújtani az elektronikus számlát elektronikus számla formájában.
Ha a fenti határidők utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár le.
Figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésére, az ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő
tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
Fizetési késedelem esetén Ptk. 6:155. § (1) szerinti késedelmi kamat és 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási
költségátalány érvényesek.
Tartalékkeret: nettó vállalkozási díj 5 %-a.
Szerződést megerősítő biztosítékok:
- teljesítési biztosíték: vállalkozói díj, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított 5 %-a;
- jólteljesítési biztosíték: vállalkozói díj, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított 5 %-a;
- késedelmi kötbér: naptári naponként a nettó vállalkozói díj 0,2%-a, legfeljebb 14%-a;
- hibás teljesítési kötbér: nettó vállalkozói díj 15%-a;
- meghiúsulási kötbér: nettó vállalkozói díj 16%-a;
Kötelező jótállás: 36 hónap. A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel napja.
A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok:
- 2007. évi CXXVII. tv;
- 2011. évi CXCV. tv;
- 2013. évi V. tv 6:130. § (1)-(2) bekezdései, Ptk. 6:155. §;
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- 2015. évi CXLIII. tv. 27/A. §, 135. § (1),(3), (5)-(6) bekezdései;
- 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §.
A részletes fizetési feltételeket a KD részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/09/27 (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:
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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: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/09/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatot az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren
(EKR) keresztül kell benyújtani elektronikusan.
Az EKR használatához a 424/2017. Kr. 6.§-a szerinti regisztráció szükséges.
Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdése tartalmazza.
Az ajánlatok felbontását EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg
[424/2017.(XII.19.) Kr. 15. § (2)].
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Az Ajánlatkérő kizárja a részajánlat benyújtásának lehetőségét figyelemmel arra, hogy a részajánlattételi
lehetőség nem egyeztethető össze a gazdasági észszerűséggel, az egy építési engedély alapján
történő kivitelezés egységességének követelményével. A megvalósítandó feladatok (tervezés és
kivitelezés) szakmailag is kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a
munkafázisok szoros összehangolást igényelnek. [Kbt. 61. § (4)]
1. Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes
szabályok a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 13/2021. (XI. 29.)
MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. (https://ujvilag.gov.hu/ekr) látja el.
Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas címen.
2. Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő (AK) ezen a felületen tart
kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel/ajánlattevőkkel (AT).
Az ajánlatot [annak részeként a felhívás (AF) és a KD által előírt nyilatkozatokat] az EKR-en keresztül kell
benyújtani elektronikus formában (ahol az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ennek
használatával kell benyújtani).
3. Ajánlathoz csatolni kell:
a. felolvasólapot (EKR űrlap kitöltésével), amely feltünteti a II.2.5) pont szerinti számszerűsíthető ajánlati
elemeket;
b. árazatlan költségvetést a kiadott minta szerint;
c.1. AT nyilatkozatát a felelősségbiztosítás határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról azzal, hogy
AT-nek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára min. káronkénti 100 (egyszáz) Millió Ft-os, továbbá
évi 300 (háromszáz) Millió Ft-os értékhatárra kötött, a szerződés/kivitelezés teljes időtartamára, de
legalább 2024. május 31. napjáig érvényes, teljes körű (all risk) összkockázatú építési-szerelési felelősségés vagyonbiztosítás (C.A.R.) felelősségbiztosítási szerződéssel kell rendelkeznie (kötvény a szerződés
melléklete) (részletek a szerződésben);
c.2. AT nyilatkozatát arról, hogy nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára és a
szerződés teljes időtartama alatt rendelkeznie kell a szerződés tárgya szerinti tevékenységi körre kiterjedő,
legalább káreseményenként 50 Millió Ft-os és évente 300 Millió Ft-os értékhatárra kötött, tervezési
szolgáltatás nyújtására irányuló felelősségbiztosítási szerződéssel, amely a szakági tervek készítésére,
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illetőleg adott esetben az altervezői szolgáltatásra (tevékenységre) is kiterjed melyről az ajánlatában
nyilatkoznia kell.
d. AT Kbt. 66. § (2), (6) bekezdéseinek, illetve a Kbt. 65. § (7) szerinti nyilatkozatait/nemleges nyilatkozatot;
e. Közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást [Kbt. 35. §]:
EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők/kapacitás nyújtók
képviseletében Ajánlattevő teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott
felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak
az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös
ajánlattevő ajánlattevők Kbt. 35.§ (6) szerinti egyetemleges felelősségét;
f. AT (alvállalkozó/kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett
aláírás-mintáját, adott esetben meghatalmazást, (természetes személynél elegendő telj. biz. erejű
magánokiratba/közokiratba foglalt aláírás-minta);
g. Cégkivonatot/elérhetőségét (URL), ha az ingyenes adatbázisból AK számára nem elérhető, adott
esetben változásbejegyzési iratok/nemleges nyilatkozat;
h. ajánlati biztosíték teljesítését igazoló dokumentum;
i. az alkalmassági követelmény körében megajánlott szakemberek tekintetében a szerződés
hatálybalépésétől számított 5 munkanapon belül történő kamara névjegyzékben való szerepelésre
vonatkozó nyilatkozatot;
j. AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott
korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalom
vonatkozásában;
4. AK az eljárásban való részvételt 10.000.000 HUF (tízmillió) összegű ajánlati biztosíték adásához köti, amit
ajánlattételi határidőig kell rendelkezésre bocsátani a Kbt. 54. § szerint (közös ajánlattételi esetén ajánlati
biztosítékot elegendő egyszer) [Kbt. 35. § (5)]
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: az ajánlati biztosíték rendelkezésre
bocsátható a Kbt. 54. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, a biztosíték rendelkezésre bocsátását a Kbt. 54.
§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ajánlatban igazolni kell. A Kbt. 41/A. § (2) bekezdés az AK
előírja, hogy a közvetlenül követelés érvényesítésének alapjául szolgáló garanciavállaló nyilatkozat vagy
kezességvállalásról szóló nyilatkozat elektronikus okiratként feleljen meg a 2016. évi CXXX. törvény szerinti
teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. [Kbt. 41/A.§ (2)]
Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő
fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy
készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást
tartalmazó - kötelezvénnyel. (Kbt. 54. § (2) bekezdés)
befizetés helye:
AK fizetési számlaszáma: 10300002-13228753-00014903 vagy 1113 Budapest, Tas vezér u. 3-7. VII. emelet
748. szoba, Pénztári nyitvatartás naponta 11:00-12:00-ig valamint 13:00- 14:00 óráig.
5. Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt. 56.§ szerint, kizárólag az EKR-en keresztül.
6. Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44. § szerint.
7. Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költség ajánlattevőt terheli.
8. Valamennyi időpont/határidő a közép-európai idő (CET) szerint.
További információ. a VI.4.3)-ban, a fentiekre vonatkozó részletes információ a KD-ban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
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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: 1. Jogorvoslati
kérelmek benyújtása a Kbt. 148. § szerint.
2. Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71. § szerint
3. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat [Kbt. 75. §(6)].
4. AK jelen eljárás tekintetében alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.
5. AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását. [Kbt. 35. § (9)]
6. AK a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja
meg a műszaki alkalmasság feltételeit, azok igazolását [III.1.1) SZ.1) és SZ.2) alpontok, III.1.2) P.1),illetve a
III.1.3) M.1), M.2) alpontok; 321/2015.(X. 30.) Kr. 30.§ (4)].
7. IV.2.6) pont kiegészítése: AK a megjelölt időtartam alatt 60 napot ért. Ha AK az ajánlatok bírálatát az
ajánlati kötöttség – esetleges hosszabbítással együtt számított – 120 napos időtartama alatt sem tudja
elvégezni, felkérheti AT-ket ajánlataik meghatározott időpontig történő további fenntartására. Ha az ATk eljárást lezáró döntésről való értesítését megelőzően az ajánlati kötöttség a 180 napot meghaladná, az
AK az eljárást lezáró döntést a 75. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel hozhatja meg [Kbt. ffelelőss70. §
(2a)]
8. AK az idegen devizanemben megadott adatok forintra történő átszámítását a felhívás feladásának
napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által honlapján közzétett hivatalos középárfolyam
figyelembevételével végzi el.
9. A felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., a
Ptk. és a 424/2017. (XII. 19.) Kr. előírásai, valamint a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint
kell eljárni.
10. Ajánlattevőnek informálódnia kell azon a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről,
melyeket a jogszabályok/kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés és a Kbt. 4. mellékletben felsorolt
környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.
11. KIEGÉSZÍTÉS A II.1.6) PONTHOZ: Az Ajánlatkérő kizárja a részajánlat benyújtásának lehetőségét
figyelemmel arra, hogy a részajánlattételi lehetőség nem egyeztethető össze a gazdasági észszerűséggel,
az egy építési engedély alapján történő kivitelezés egységességének követelményével. A megvalósítandó
feladatok (tervezés és kivitelezés) szakmailag is kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek
megvalósítása során a munkafázisok szoros összehangolást igényelnek. [Kbt. 61. § (4)].
12. 11. KIEGÉSZÍTÉS A III.1.1) PONTHOZ: Az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelést az
AK elsősorban a Kbt. 69. § (11)-ben foglaltaknak megfelelően az általa elérhető nyilvántartásokban
ellenőrzi, ha annak ingyenes ellenőrzésére nincs lehetőség vagy a GSZ az előbbiek szerint nyilvántartásban
nem szerepel, úgy az AT köteles a követelménynek való megfelelést a nyilvántartásban való szereplés
igazolásának vagy az engedély/jogosítvány/tagsági jogviszony igazolásának csatolásával bizonyítani.
13. Nem magyar nyelvű dokumentumok csatolása esetén annak magyar nyelvű fordítása is csatolandó.
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14. Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (7) bekezdésére tekintettel tájékoztatja a T. Érdeklődő Gazdasági Szereplőket,
hogy helyszíni bejárását nem tart.
15. AK által az eljárás lefolytatásával megbízott felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: dr.
Daczuk Balázs (00313) és dr. Illényi Péter Tamás (00316) (elérhetőségek a KD-ban).
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:
2022/08/11 (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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Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap (17092/2022)
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: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosítószám: 18091715444
Postai cím: Kunigunda Útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: közbeszerzés közbeszerzés
Telefon: +36 13533200
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Fax: +36 14280209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mtva.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/EKR001196722022/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/EKR001196722022/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: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MTVA 1-es studió technikai megújítása I.
Hivatkozási szám: EKR001196722022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

32320000-2
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződések keretében MTVA 1-es stúdió technikai megújítása I. az alábbiak szerint:
I. részben: adásvételi szerződés keretében az MTVA részére képvágó pult beszerzése és supportja a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározottak szerint.
II. részben: adásvételi szerződés keretében az MTVA részére stúdió kamerák és kiegészítők beszerzése és supportja
a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
III. részben: adásvételi szerződés keretében az MTVA részére professzionális kamera állványok beszerzése és
supportja a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
IV. részben: adásvételi szerződés keretében az MTVA részére távolról vezérelt professzionális kameramozgató fej
rendszer beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
V. részben: adásvételi szerződés keretében az MTVA részére professzionális hibrid router beszerzése és supportja a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
VI. részben: adásvételi szerződés keretében az MTVA részére TV stúdió hangpultjának és kiegészítőinek elemeinek
beszerzése és supportja a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
VII. részben: adásvételi szerződés keretében az MTVA részére broadcast monitorok beszerzése a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározottak szerint.
VIII. részben: adásvételi szerződés keretében az MTVA részére konfigurálható valós idejű átviteli rendszer bővítése
a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
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: Képvágó pult beszerzése és supportja
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
32320000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap kapacitásainak bővítéséhez új helyszínen kíván létrehozni
videotechnikai és audiotechnikai rendszert, a megnövekedett gyártási igényekhez igazodva, ennek megfelelően
képvágó pult rendszert kíván beszerezni. Feltétlenül szükséges, hogy a beszerzésre kerülő új eszközök mindenben
kompatibilisek legyenek az MTVA következő meglévő eszközeivel, rendszereivel: VSM vezérlő rendszer és a
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jelenleg használatos videó szabványoknak megfelelő SD/HD/3G-SDI (HD SDI 4:2:2 SMPTE ST 292-C / SD SDI 4:2:2
SMPTE ST 259) rendszerek.
Beszerzésre kerülő eszközök részletes leírása:
Összesen 1db Multi-format Switcher, 6db 12G SDI Input card with FC (16 ch - 4x12G), 4db 12G SDI Output card (16
ch - 4x12G), 1db Output Processor Board, 1db Frame Memory Board, 1db Format converter board, 2db 2CH DME
Board, 4db Mix Effect board, 1 db 4K Switcher Upgrade Software (1st M/E), 1 db 4K Switcher Upgrade Software
(2nd M/E), 1 db 4K Switcher Upgrade Software (3rd M/E), 1 db 4K Switcher Upgrade Software (4th M/E), 1db
Switcher Control Station, 1db Menu panel, 5db 36 XPT module, 4db FlexiPad module, 4db Standard Transition
module, 1db 10-key Pad Module, 1db Track Ball module, 1db Utility/Shot Box module, 1db Key Control Module,
5db CPU module, 6db 32 Button Remote Control Panel, 1db ICP-X System Interface Unit (1RU), 1db Virtual
Shotbox licence, 1db Virtual Menu Licence, 1db Virtual Control Panel Base Licence, 1db Automation I/F Licence,
1db Mounting Arm for Flat Panel Display, 1db AUX panel tartó konzol, 1db switch.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy
valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú
vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa
nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető
leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal egyenértékű dologra,
eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra,
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az
egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell.
További részletes elvárások a KD-ban és műszaki leírásban találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
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: 67 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
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Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7.) ponthoz kiegészítés:
Az eszközök raktárba történő beszállításának határideje a szerződés mindkét fél általi aláírását követő 180 naptári
nap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad, amennyiben azt legalább 2 munkanappal a szállítást megelőzően írásban
jelzi a nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő szállító).
Nyertes Ajánlattevőnek a leszállított termékekre minimum 24 hónap gyári garanciát (jótállást) kell biztosítania a
sikeres beüzemeléstől számítva.
Nyertes Ajánlattevőnek a leszállított termékekre (kivétel: 1db Desk Mount LCD Monitor Arm, 1db AUX panel
tartó konzol 1db 24portos switch; azaz a műszaki leírás 1.29, 1.30 és 1.31 számú tételei) a fenti 24 hónap garancia
(jótállás) mellett és a sikeres beüzemeléstől számítva 24+36 hónap (összesen 60 hónap) gyári és first line
supportot kell biztosítania, amely tartalmazza az eszközök szükség szerinti javítását is az alábbiak szerint: a
főegységek meghibásodása esetén, legfeljebb 5 munkanapon belül a meghibásodott részegység cseréjét, egyéb
meghibásodás esetén a szervizelést és évente legalább egy gyári mérnök által nyújtott karbantartási napot, amely
tartalmazza a ventilátor egység cseréjét és a szoftver frissítéseket.
A termékek beüzemelését a Nyertes Ajánlattevő szakembereinek kell elvégeznie, leszállítás napjától számított 30
naptári napon belül, azzal együtt, hogy Nyertes Ajánlattevő munkatársának szükséges verifikálni az összeállított
rendszer üzemszerű és hibamentes működését, és a 30 naptári nap tartalmazza a beüzemelést és az azt követő
minimum 15 naptári napos tesztidőszakot is (teljesítésigazolás feltétele a verifikálási sikeres tesztidőszakról készült
jegyzőkönyv). Az üzembe helyezési munkák elvégzésénél Ajánlattevő szakembereinek magyar nyelven kell
egyeztetnie Ajánlatkérő munkatársaival a munkák előkészítése és folyamata alatt.
II.2.1)
Elnevezés: Stúdió kamerák és kiegészítők beszerzése,supportja
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
32240000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap kapacitásainak bővítéséhez új helyszínen kíván létrehozni
videotechnikai és audiotechnikai rendszert, a megnövekedett gyártási igényekhez igazodva, ennek megfelelően
professzionális stúdió kamerákat és kiegészítőket kíván beszerezni. Feltétlenül szükséges, hogy a beszerzésre
kerülő új eszközök mindenben kompatibilisek legyenek az MTVA meglévő eszközeivel, rendszereivel, amelyek a
következők: 1080 50i HDSDI rendszertechnika, Vinten Quattro Pedestal, Sachtler System Studio Pedestal.
Beszerzésre kerülő eszközök részletes leírása:
Összesen 9 db stúdiókamera, 4 db nagyszenzoros stúdió kamera, 2 db RF kamera kit, 2 db POV kamera, 7 db
stúdiókamera kontroll egység, 4 db nagyszenzoros stúdiókamera kontroll egység, 2 db optikai kamera jel átvivő
rendszer, 15 db RCP, 1 db MSU, 11 db 7" nagykereső, 3 db 0,7" kis kereső, 5 db mikrofon tartó konzol, 5 db puska
mikrofon, 20 db Eső és por védő takaró, 16 db gyorscsere adapter,
17 db headset, 3 db digitális nagylátószögű objektív, 1 db Digitális nagy átfogású nagylátószögű objektív, 2 db
Digitális objektív, 2 db nagy átfogású digitális objektív, 12 db digitális broadcast lencsékhez való táv varió és focus
szett, 3 db nagy átfogású broadcast stúdió objektív, 2 db Broadcast stúdió objektív, 5 db szervó modul szett, 5 db
varió szett, 5 db fókusz szett, 5 db Broadcast stúdió objektív adapter, 2 db nagy szenzoros kamerára optimalizált
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nagylátószögű objektív, 3 db nagy szenzoros kamerára optimalizált nagy átfogású objektív, 1 db tesztábra, 20 db
25 m-es hibrid kamera kábel, 15 db 50 m-es hibrid kamera kábel, 5 db 100 m-es hibrid kamera kábel, 15 db 1 m-es
hibrid kamera patch kábel, 15 db 2 m-es hibrid kamera patch kábel, 10 db 3 m-es hibrid kamera patch kábel, 27 db
patch panel kamera kábelekhez, 20 db patch furat takaró, 40 db Csatlakozó védő.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy
valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú
vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa
nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető
leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal egyenértékű dologra,
eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra,
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az
egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell.
További részletes elvárások a KD-ban és műszaki leírásban találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
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: 68 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:
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A II.2.7.) ponthoz kiegészítés:
Az eszközök raktárba történő beszállításának határideje a szerződés mindkét fél általi aláírását követő 180 naptári
nap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad, amennyiben azt legalább 2 munkanappal a szállítást megelőzően írásban
jelzi a nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő szállító).
A termékek Ajánlatkérő általi beüzemelésének időtartama a leszállítás napjától számított 60 naptári nap
azzal, hogy a Nyertes Ajánlattevő munkatársának szükséges verifikálni az összeállított rendszer üzemszerű és
hibamentes működését, továbbá a 60 napos beüzemelési idő magában foglalja a 15 naptári napos tesztidőszakot
is. (teljesítésigazolás feltétele a verifikálási sikeres tesztidőszakról készült jegyzőkönyv)
Nyertes Ajánlattevőnek a leszállított termékekre minimum 24 hónap garanciát (jótállást) kell biztosítania a sikeres
beüzemeléstől számítva.
Nyertes Ajánlattevőnek a leszállított 9 db stúdiókamera, 4db nagy szenzoros stúdiókamera, 2db POV kamera, 7 db
stúdiókamera kontroll egység, 4db Nagyszenzoros stúdiókamera kontroll egység, 15db kamera RCP, 1 db MSU, 11
db Nagykereső és 3 db kis kereső (azaz a műszaki leírás 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 tételei) tekintetében
a fenti 24 hónap garancia (jótállás) mellett a sikeres beüzemeléstől számítva 24+36 hónap (összesen 60 hónap)
gyári és first line supportot kell biztosítania, amely tartalmazza az eszközök szükség szerinti javítását is.
II.2.1)
Elnevezés: Prof. kamera állványok beszerzése és supportja
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
32320000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap kapacitásainak bővítéséhez új helyszínen kíván létrehozni
videotechnikai és audiotechnikai rendszert, a megnövekedett gyártási igényekhez igazodva, ennek megfelelően
professzionális stúdió kamera állványokat kíván beszerezni. Feltétlenül szükséges, hogy a beszerzésre kerülő
új eszközök mindenben kompatibilisek legyenek az MTVA meglévő eszközeivel, rendszereivel, amelyek a
következők: az Autoscript 17”, Autoscript EPIC IP XL súgógépek, valamint Sony HSC-300 és HDC-3500 stúdió
kamera, mint főegységek.
Beszerzésre kerülő eszközök részletes leírása:
Összesen 4db nagy teherbírású professzionális stúdió kamera állvány és 5db nagy teherbírású professzionális
kamera állvány fej, 5db nagy teherbírású professzionális stúdió kamera állvány fejhez svenkkar 1.2-ben megadott
állvány fejhez és 5db nagy teherbírású professzionális stúdió kamera állvány fejhez vector típusú kamera ék
az 1.2-ben megadott állvány fejhez és 3db közepes teherbírású professzionális stúdió állvány, és 3db nagy
méretű kerék szett , közepes teherbírású professzionális stúdió statívhoz, kábelvédővel 6db közepes teherbírású
professzionális stúdió állvány fej és 6db közepes teherbírású professzionális stúdió kamera állvány fejhez svenkkar
1.7-ben megadott állvány fejhez, 6db kis teherbírású professzionális stúdió állvány fej az 1.5-ben meghatározott
eszközökhöz, 6db kis teherbírású professzionális stúdió állvány fejhez svenkkar 1.9-ben megadott állvány fejhez,
2db nagy teherbírású statív, 2db nagy teherbírású statív oszlop, 3db közepes teherbírású statív, 5db padló terpesz,
2db stúdió dolly, 2db szerszám, 3db statív fej adapter, 3db kis teherbírású statív.
A szállításra kerülő állványoknak tartalmazniuk minden olyan kiegészítő elemet, mely biztosítja az AK meglévő
eszközeivel történő együttműködést, kompatibilitást.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy
valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú
vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa
nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető
leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal egyenértékű dologra,
eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási
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folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra,
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az
egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell.
További részletes elvárások a KD-ban és a műszaki leírásban találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
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: 66 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7.) ponthoz kiegészítés:
Az eszközök raktárba történő beszállításának határideje a szerződés mindkét fél általi aláírását követő 180 naptári
nap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad, amennyiben azt legalább 2 munkanappal a szállítást megelőzően írásban
jelzi a nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő szállító).
Ajánlatkérő elvárása, a homogén, azonos típusra vonatkozó megajánlás, azaz mind a nagy teherbírású
professzionális stúdió állványnak és a közepes professzionális stúdió állványnak, valamint a hozzájuk tartozó
fejeknek azonos gyártótól kell származnia.
Nyertes Ajánlattevőnek a leszállított termékekre minimum 24 hónap gyári garanciát (jótállást) és azonos kezdéssel
60 hónap gyári és first line supportot kell biztosítania az átadás-átvételtől számítva.
II.2.1)
Elnevezés: Távolról vezérelt prof. kameramozgató fej rendszer
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Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
32320000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap kapacitásainak bővítéséhez új helyszínen kíván létrehozni
videotechnikai és audiotechnikai rendszert, a megnövekedett gyártási igényekhez igazodva, ennek megfelelően
részére távolról vezérelt professzionális kameramozgató fej rendszert kíván beszerezni. Feltétlenül szükséges,
hogy a beszerzésre kerülő új eszközök mindenben kompatibilisek legyenek az MTVA következő meglévő
eszközeivel, rendszereivel: Ross FRO-VR600-PT távolról vezérelt professzionális kameramozgató fej rendszer
Beszerzésre kerülő eszközök részletes leírása:
Összessen: 2 db pan-tilt motorizált statív fej (remote head), 1 db kontrol rendszer fizikai panellel (hard panel), 1 db
redundáns szerver pár.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy
valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú
vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa
nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető
leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal egyenértékű dologra,
eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra,
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az
egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell.
További részletes elvárások a KD-ban és a műszaki leírásban találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
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: 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
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Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7.) ponthoz kiegészítés:
Az eszközök raktárba történő beszállításának határideje a szerződés mindkét fél általi aláírását követő 180 naptári
nap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad, amennyiben azt legalább 2 munkanappal a szállítást megelőzően írásban
jelzi a nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő szállító).
A termékek beüzemelését a Nyertes Ajánlattevő szakembereinek kell elvégeznie, leszállítás napjától számított 30
naptári napon belül, azzal együtt, hogy Nyertes Ajánlattevő munkatársának szükséges verifikálni az összeállított
rendszer üzemszerű és hibamentes működését, és a 30 naptári nap tartalmazza a beüzemelést és az azt követő
minimum 15 naptári napos tesztidőszakot is (teljesítésigazolás feltétele a verifikálási sikeres tesztidőszakról készült
jegyzőkönyv). Az üzembe helyezési munkák elvégzésénél Ajánlattevő szakembereinek magyar nyelven kell
egyeztetnie Ajánlatkérő munkatársaival a munkák előkészítése és folyamata alatt.
Nyertes Ajánlattevőnek a leszállított termékekre minimum 24 hónap garanciát (jótállást) kell biztosítania a sikeres
beüzemeléstől számítva.
II.2.1)
Elnevezés: Professzionális hibrid router beszerzése,supportja
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
32320000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap kapacitásainak bővítéséhez új helyszínen kíván létrehozni
videotechnikai és audiotechnikai rendszert, a megnövekedett gyártási igényekhez igazodva, ennek megfelelően
professzionális hibrid broadcast routert kíván beszerezni, amely képes a hang és videó jelek egyidejű kezelésére.
Feltétlenül szükséges, hogy a beszerzésre kerülő új eszközök és szoftverek mindenben kompatibilisek legyenek az
MTVA székházban jelenleg is működő rendszerekkel úgy mint VSM vezérlő rendszer valamint jelenleg használatos
videó és hang szabványoknak megfelelő SD/HD/3G-SDI (HD SDI 4:2:2 SMPTE ST 292-C / SD SDI 4:2:2 SMPTE ST
259) jelek..
Beszerzésre kerülő eszközök leírása:
1db Router Frame, 4db Tápegység routerhez, 1db Tápegység tartó routerhez, 1db 2,5 m-es DC kábel kit
tápegységhez, 2db Router control module, 1db Video corsspoint module, 1db Crosspoint kit for full frame
population, 2db Audio crosspoint module, 3db Standard Video BNC/Fibre Input Module, 7db Video BNC Input
Rear Panel - 24 channel, 6db 12G-SDI HD-BNC Input rear panel - 6 channel, 3db Video Fibre Input Rear Panel,
48db Fibre SFP - 2 channel 1260-1620nm receiver. 3G, HD, SD, MADI capable, 9db Video AHP Input Module with
delay and sync capability, 9db Embedding/de-embedding & Embedded Audio Processing licence, 9db Video
Frame / Line Synchroniser & Delay Licence, 9db Input Embedding License, 1db AES / MADI input module, 1db
Video/MADI Fibre Input rear panel, 9db Standard Video Output module (non-expandable) - 24 channel, 7db Video
BNC Output rear panel - 24 channel, 6db 12G-SDI HD-BNC Output rear panel - 6 channel, 3db Video Fibre Output
rear panel, 48db Dual Channel SFP Fibre Transmitter 1310nm -5 to 0 dBm output power. For 3G, HD, SD & MADI,
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5db Video embedding & AHP output module with delay and sync capability (expandable), 5db Embedding/deembedding & Embedded Audio Processing licence, 1db AES / MADI output module with audio delay, 1db Video/
MADI Fibre Output Rear Panel, 1db Audio Output Sample Rate Conversion license, 1db Multiviewer crosspoint,
2db Integrated Multiviewer module, with 4 outputs enabled, 2db MV800 Multiviewer rear panel, 8db SFP- Coax
Copper, Tx + Tx, HD BNC, 3Gb/s SDI, Non-reclocking, 2db OP Licenses enable output 5/6, 2db OP Licenses enable
output 7/8, 1db External Multiviewer SDI output module - 48 channel, 1db External Multiviewer Output HD BNC
rear panel.
A megajánlott termékeknek összességében egy működő rendszert kell alkotniuk, a műszaki leírásban megadott
összes paraméter és funkcióigény teljesülésével.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy
valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú
vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa
nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető
leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal egyenértékű dologra,
eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra,
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az
egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell.
További részletes elvárások a KD-ban és a műszaki leírásban találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
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: 32 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7.) ponthoz kiegészítés:
Az eszközök raktárba történő beszállításának határideje a szerződés mindkét fél általi aláírását követő 180 naptári
nap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad, amennyiben azt legalább 2 munkanappal a szállítást megelőzően írásban
jelzi a nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő szállító).
Nyertes Ajánlattevőnek a leszállított termékekre minimum 24 hónap gyári garanciát (jótállást) kell biztosítania a
sikeres beüzemeléstől számítva.
Nyertes Ajánlattevőnek a leszállított termékekre 24 hónap gyári és 24 hónap first line supportot kell biztosítania
a sikeres beüzemeléstől számítva, amely tartalmazza az eszközök szükség szerinti javítását is az alábbiak szerint: a
főegységek meghibásodása esetén, legfeljebb 5 munkanapon belül a meghibásodott részegység cseréjét, egyéb
meghibásodás esetén.
A termékek beüzemelését a Nyertes Ajánlattevő szakembereinek kell elvégeznie, leszállítás napjától számított
60 naptári napon belül, azzal együtt, hogy Ajánlatkérő munkatársának szükséges verifikálni az összeállított
rendszer üzemszerű és hibamentes működését, és a 60 naptári nap tartalmazza a beüzemelést és az azt követő
minimum 15 naptári napos tesztidőszakot is (teljesítésigazolás feltétele a verifikálási sikeres tesztidőszakról készült
jegyzőkönyv). Az üzembe helyezési munkák elvégzésénél Ajánlattevő szakembereinek magyar nyelven kell
egyeztetnie Ajánlatkérő munkatársaival a munkák előkészítése és folyamata alatt.
A router beüzemelése során az Ajánlattevő feladata a leszállított eszközök, a routerhez kapcsolódó perifériák
valamint management eszközök (mint komplex rendszer) üzembeállítása (az MTVA szakembereivel
együttműködve) az MTVA telephelyén. Ez magában foglalja az összes eszköz belső és külső vezérlő IP címeinek
beállítását. A rendszerben elérhető különböző formátumú audio és video jelek ellenőrzését, valamint a belső
kapcsolatok és folyamatok beállítását. Ezen kívül az integráció része a router beillesztése (MTVA szakembereivel
együttműködve) a VSM rendszer alá, a vonatkozó protokollok és illesztések implementálásával.
II.2.1)
Elnevezés: TV stúdió hangpult+kieg.elemek beszerz.,supportja
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
32342420-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap kapacitásainak bővítéséhez új helyszínen kíván létrehozni
videotechnikai és audiotechnikai rendszert, a megnövekedett gyártási igényekhez igazodva, ennek megfelelően
részére TV stúdió hangkeverő rendszert kíván beszerezni. Feltétlenül szükséges, hogy a beszerzésre kerülő
új eszközök, anyagok és rendszerek mindenben kompatibilisek legyenek az MTVA meglévő eszközeivel és
rendszereivel az alábbi műszaki paraméterekre is tekintettel. Rendszerszinten kapcsolódnia és együttműködnie
kell az MTVA Központi kapcsolótermének eszközeivel, ami azt jelenti, hogy lehetővé kell tennie az I/O és vezérlés
megosztását a többi, már meglévő és rendszert alkotó hangasztalokkal és a központi audiomátrixal (RELINK).
1 db Desk Vista V-52 Fader-Meter bridge-control Software License, 1 db Dust Cover Vista V 52F With Meter Bridge,
1db Floor Stand, 1db Talk Back Microphone CK31- AKG, 1db GoosneckforTalk Back Microphone GN15E- AKG, 2db
InfinityCore 600, 4db D21m Mech. Frame with Assembly- Backplane and LED/PSII, 8db D21m PowerSupply 200W,
4db D21m MADI-HD Board (I/O Frame) MultiMode, 2db D23m Mech. Frame empty, 4db D23m Secondary Power
Supply, 2db D23m A-Link HD Card, 5db D23m Quad MADI-IO Board (HUB) SFP, 5db D21m 8ch analogue Input
Board, 7db D21m 8ch analogue Output Board, 24db D21m Microphone Input Board with 4 Transformer Inputs,
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1db GPIO Card with Relay Outputs, 3db D21m 8 AES/EBU I/O Board M1 (I+O with SFC), 8db SFP Module - Multi
Mode - 850nm - duplex - LC - 4.25GB, 40db SFP Module - Multi Mode -1310nm - LC - 155Mbps (for MADI), 24db
SFP Module - Single Mode -1310nm - LC - 155Mbps (for MADI), 6db Fan unit 1U- 4 fans, 6db Cable Fan power 0.5m
D15f-D15m D21m, 11db Air deflector panel 1U, 2db Panel 1U with cable feedthrough (blind), 2db Panel 1U with
cable feedthrough (guide), 11db Front Panel Blank 4TE D19m / D21m .
MTVA részére az újonnan kialakítandó TV Stúdióban kialakításra kerülő hangrendszer- a hangpult rendszerhez és
a központi kapcsolóteremhez illesztés szükséges - hangpultjának és kiegészítő elemeinek beszerzése azzal, hogy
a rendszerelemek be és összeépítését Ajánlatkérő, Megrendelő szakemberei végzik. Nyertes ajánlattevő feladata
verifikálni az összeállított rendszer üzemszerű és hibamentes működését. A verifikálás és a támogatás ellátásánál
Ajánlatkérő elvárása magyar nyelven történő kommunikáció.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy
valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú
vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa
nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető
leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal egyenértékű dologra,
eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra,
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az
egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell.
További részletes elvárások a KD-ban és a műszaki leírásban találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
Ár – Súlyszám:
x 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: 67 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7.) ponthoz kiegészítés:
Az eszközök raktárba történő beszállításának határideje a szerződés mindkét fél általi aláírását követő 180 naptári
nap Ajánlatkérő előteljesítést elfogad, amennyiben azt legalább 2 munkanappal a szállítást megelőzően írásban
jelzi a nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő szállító).
A termékek beüzemelését az Ajánlatkérő szakemberei végzik, leszállítás napjától számított 30 naptári napon belül
azzal együtt, hogy Nyertes Ajánlattevő munkatársának szükséges verifikálni az összeállított rendszer üzemszerű és
hibamentes működését, továbbá a 30 napos beüzemelési idő magában foglalja a 15 naptári napos tesztidőszakot
is (teljesítésigazolás feltétele a verifikálási sikeres tesztidőszakról készült jegyzőkönyv). Az üzembe helyezési
munkák elvégzésénél Ajánlattevő szakembereinek magyar nyelven kell egyeztetnie Ajánlatkérő munkatársaival a
munkák előkészítése és folyamata alatt.
Nyertes Ajánlattevőnek a leszállított termékekre, rendszerelemekre 60 hónap garanciát és gyári supportot
(támogatást) és first line supportot kell biztosítania a sikeres beüzemeléstől számítva.
II.2.1)
Elnevezés: Broadcast monitorok beszerzésére
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
32322000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap kapacitásainak bővítéséhez új helyszínen kíván létrehozni
videotechnikai és audiotechnikai rendszert, a megnövekedett gyártási igényekhez igazodva, ennek megfelelően
broadcast monitorokat kíván beszerezni. Feltétlenül szükséges, hogy a beszerzésre kerülő új eszközök mindenben
kompatibilisek legyenek az MTVA meglévő eszközeivel, rendszereivel, amelyek a következők: 1080 50i HDSDI
rendszertechnika jelenleg használatos videó szabványoknak megfelelő SD/HD/3G-SDI (HD SDI 4:2:2 SMPTE ST
292-C / SD SDI 4:2:2 SMPTE ST 259) rendszerek.
Beszerzésre kerülő eszközök részletes leírása:
Összesen 10 db nagyméretű megtekintő monitor, 6 db közepesméretű megtekintő monitor, 10 db kis méretű
monitor, 8 db kisméretű megtekintő monitor, 25 db nagy méretű multiviewer monitor, 10 db közepes méretű
multiviewer monitor, 4 db nagy méretű monitor, 4 db kompakt méretű monitor, 3db nagyméretű UHD referencia
monitor, 2db közepes méretű UHD referencia monitor, 10 db közepes méretű PC monitor, 10 db kis méretű PC
monitor.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy
valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú
vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa
nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető
leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal egyenértékű dologra,
eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra,
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az
egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell.
További részletes elvárások a KD-ban és a műszaki leírásban találhatók.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7.) ponthoz kiegészítés:
Az eszközök raktárba történő beszállításának határideje a szerződés mindkét fél általi aláírását követő 180 naptári
nap, Ajánlatkérő előteljesítést elfogad, amennyiben azt legalább 2 munkanappal a szállítást megelőzően írásban
jelzi a nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő szállító).
Ajánlatkérő elvárása, a homogén, azonos gyártóra vonatkozó megajánlás, azaz a műszaki leírás 1.1, 1.2, 1.9, 1.10
pontjában található, összesen 21 db referencia és megtekintő monitornak azonos gyártótól kell származnia.
Nyertes Ajánlattevőnek a leszállított termékekre minimum 24 hónap garanciát (jótállást) kell biztosítania az
átadás-átvételtől számítva.
II.2.1)
Elnevezés: Konfigurálható valós idejű átviteli rendszerbőv.
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

32320000-2

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.159

144

NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap kapacitásainak bővítéséhez új helyszínen kíván létrehozni
videotechnikai és audiotechnikai rendszert, a megnövekedett gyártási igényekhez igazodva, ennek megfelelően
konfigurálható valós idejű átviteli rendszert kíván beszerezni. Feltétlenül szükséges, hogy a beszerzésre kerülő
új eszközök mindenben kompatibilisek legyenek az MTVA meglévő eszközeivel, rendszereivel, amelyek a
következők: 1080 50i HDSDI rendszertechnika jelenleg használatos videó szabványoknak megfelelő SD/HD/3GSDI (HD SDI 4:2:2 SMPTE ST 292-C / SD SDI 4:2:2 SMPTE ST 259) rendszerek, valamint VSM vezérlő rendszer.
Beszerzésre kerülő eszközök részletes leírása:
Összesen 5 db végpont berendezés, 5 db licenc végpont berendezéshez, 16 db LC Duplex SFP végpont
berendezéshez, 6 db LC Duplex MADI SFP.
Az ajánlatkérő rendelkezik Riedel Mediornet Compact Basic, Riedel Mediornet Compact Pro, és Riedel MicroN
eszközökkel. Ezekhez az eszközökhöz bővítő kártya tekintetében rendelkezik 8 bejáratos HDSDI (MN-C-OPT-8I), 8
kijáratos HDSDI (MN-C-OPT-8O), 4 bejáratos és 4 kijáratos HDSDI bővítő kártyával (MN-C-OPT-4IO). A megajánlott
eszközöknek teljes mértékben kompatibilisnek kell lennie a fent leírt eszközökkel.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy
valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú
vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa
nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető
leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal egyenértékű dologra,
eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra,
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az
egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell.
További részletes elvárások a KD-ban és a műszaki leírásban találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
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Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7.) ponthoz kiegészítés:
Az eszközök raktárba történő beszállításának határideje a szerződés mindkét fél általi aláírását követő 180 naptári
nap, Ajánlatkérő előteljesítést elfogad, amennyiben azt legalább 2 munkanappal a szállítást megelőzően írásban
jelzi a nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő szállító).
Nyertes Ajánlattevőnek a leszállított termékekre minimum 24 hónap garanciát (jótállást) kell biztosítania az
átadás-átvételtől számítva.
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 (a továbbiakban:
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 külön egységes európai közbeszerzési
dokumentumot köteles kitölteni. 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 ki kell tölteni. A
közös ajánlattevők és a kapacitást nyújtó szervezet képviseletében az elektronikus formanyomtatványt az
ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő nyújtja be.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t a Korm. rendelet 3-7. §-ai szerint kitöltve, az
Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (a továbbiakban: EKR) 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.
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Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban
változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles
csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött igazolást [Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról
nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges.
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: M1-M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
1. § (1) bek és 5. § (1) bek alapján az Ajánlattevőnek csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési
dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni - a Korm. rend 2. § (5) bek alapján
az AK elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az M/1-M/2. számú műszakiszakmai alkalmassági követelmények előzetes igazolására.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bek. i) pontjára, és a Kbt. 73. § (1) bek. c) pontjára.
A Korm. rendelet 1. §-ának (2) bek alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek alapján az alkalmassági
követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet
IV. Fejezetének és az alábbiaknak megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági
követelményeknek:
M1) (Minden rész tekintetében) Az ajánlattevőnek az M/1. pont szerinti műszaki-alkalmassági
minimumkövetelményeknek való megfelelése igazolható az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított három évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített és az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított hat évben (72 hónapban) megkezdett legjelentősebb,
közbeszerzés tárgya szerinti referenciáinak ismertetésével figyelemmel a Korm. rend 21. § (1) bek a)
pontjában és (1a) bek-ben, a 21/A. §-ában, valamint a 22. § (1)-(2) bek-ben foglaltakra .
A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak, illetve az ajánlattevő nyilatkozatának tartalmaznia kell
legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését (név és cím),
- a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét,
- a szerződés tárgyának rövid leírását olyan részletességgel, melyből az alkalmassági feltételnek való
megfelelés egyértelműen megállapítható,
- a teljesítés/szállítás alkalmasság szempontjából releváns mennyiségi paramétereit
- a teljesítés (részteljesítés) idejét (kezdő időpontja év, hónap, nap megadásával és befejezésének
időpontja év, hónap, nap megadásával),
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az ajánlatkérő a referenciamunka tekintetében a kezdő napon a szerződés megkötésének napját, illetve
részteljesítés esetén a részteljesítés tényleges megkezdésének napját érti.
M/2. (kizárólag az I-II. és V-VI. Részek tekintetében) Az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend
21. § (1) bek. b) pontja alapján az M/2. pont szerinti műszaki-alkalmassági minimumkövetelményeknek
való megfelelést azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, illetve
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével kell igazolnia, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Az M/2. pont tekintetében az ajánlatához csatolni kell a vonatkozó „Nyilatkozat bemutatott
szakemberekről” elnevezésű EKR űrlapot megfelelően kitöltve, továbbá:
- végzettséget és/vagy képzettséget igazoló okirat másolatát,
- a szakmai tapasztalatot bemutató, szakember által aláírt szakmai önéletrajzot olyan részletességgel,
hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. Az
önéletrajzban meg kell jelölni továbbá a nyelvtudást és annak szintjét (tárgyalószintű/anyanyelvi).
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Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban megjelölt szakembert kötelező a
szerződés teljesítése során a teljesítésbe (üzembe helyezésbe, illetve verifikálásba, illetve supportba)
bevonni.
Az alkalmassági követelményre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve
adat tartalma valós [Kr.1.§ (7)]. A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek (M1-M2) a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
Az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében
az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban
a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses 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.
[Kbt. 65. § (6)-(7), (9)]
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva
felel meg, e szervezetnek - az általa igazolt alkalmassági követelmények tekintetében – az ajánlattevő
tekintetében előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek
történő megfelelést [Kbt. 67. § (3) bekezdés]
A műszaki-szakmai alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának
(6)-(7),(9) és (11)-(12) bekezdéseiben, a Kbt. 69. §-ának (11a) bekezdésében, valamint a Kbt. 140. §-ának
(9) bekezdésében foglaltak. Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1)
bekezdésére is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból, ha
I. rész tekintetében
M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36
hónapban) szerződésszerűen teljesített, összességében maximum 4 szerződésből összeadódóan legalább
nettó 80 millió Ft összértékű, képvágó rendszer(ek) szállítására/értékesítésére vonatkozó referenciával
(referenciákkal.
M2) ha nem von be a teljesítésbe legalább 1 fő magyar nyelven legalább tárgyaló szinten írni és beszélni
képes felsőfokú villamosmérnök vagy ezzel egyenértékű felsőfokú végzettséggel rendelkező szakembert,
aki rendelkezik képvágó rendszerek támogatásából (First Line support) származó legalább 36 hónapos
szakmai tapasztalattal.
II. rész tekintetében
M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36
hónapban) szerződésszerűen teljesített, összességében maximum 3 szerződésből összeadódóan, legalább
5 db stúdió kamera és kiegészítői szállítására/értékesítésére vonatkozó referenciával (referenciákkal)
M2) ha nem von be a teljesítésbe legalább 1 fő magyar nyelven legalább tárgyaló szinten írni és beszélni
képes felsőfokú villamosmérnök vagy ezzel egyenértékű felsőfokú végzettséggel rendelkező szakembert,
aki rendelkezik kamera rendszerek támogatásából (First Line supportjából) származó legalább 36 hónapos
tapasztalattal.
III. rész tekintetében
M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben
(36 hónapban) szerződésszerűen teljesített, összességében legalább 3 db professzionális stúdió kamera
állvány szállítására/értékesítésére vonatkozó referenciával (referenciákkal).
IV. rész tekintetében
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M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36
hónapban) szerződésszerűen teljesített legalább 1 db távolról vezérelt professzionális kameramozgató fej
rendszer szállítására/értékesítésére vonatkozó referenciával.
V. rész tekintetében
M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36
hónapban) szerződésszerűen teljesített, összességében maximum 4 szerződésből összeadódóan, legalább
nettó 80 millió forint összértékű, professzionális hibrid router szállítására/értékesítésére vonatkozó
referenciával (referenciákkal).
M2) ha nem von be a teljesítésbe legalább 1 fő magyar nyelven legalább tárgyaló szinten írni és beszélni
képes felsőfokú villamosmérnök vagy felsőfokú informatikus vagy ezzel egyenértékű végzettséggel
rendelkező szakembert, aki rendelkezik a megajánlott hibrid routerrendszer telepítésére és támogatására
vonatkozó gyártói oklevéllel és hibrid routerrendszer támogatásából (First Line supportjából) származó
legalább 36 hónapos tapasztalattal.
VI. rész tekintetében
M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3
évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített, legalább 139 db rendszerelemből álló hangpult
rendszervagy legalább 139 db hangpult rendszerelem szállítására/értékesítésére vonatkozó referenciával
(referenciákkal.
M2) nem von be a teljesítésbe legalább 1 fő, magyar nyelven legalább tárgyaló szinten írni és beszélni
képes felsőfokú villamosmérnök vagy felsőfokú informatikus vagy ezzel egyenértékű felsőfokú
végzettséggel rendelkező szakembert, aki rendelkezik legalább 9 hónap broadcast hangpult és/vagy
ilyen rendszerhez szükséges rendszerelemek támogatásából (First Line supportjából) származó szakmai
tapasztalattal.
VII. rész tekintetében
M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben
(36 hónapban) szerződésszerűen teljesített összességében maximum 3 db szerződésből összeadódóan
legalább 25 db broadcast monitor szállítására/értékesítésére vonatkozó referenciával (referenciákkal)..
VIII. rész tekintetében
M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36
hónapban) szerződésszerűen teljesített minimum 3 db konfigurálható valós idejű átviteli rendszerben
használandó végpontok szállítására/értékesítésére vonatkozó referenciával (referenciákkal).
A fent megjelölt M1) alkalmassági követelményhez kapcsolódva az Ajánlatkérő közli, hogy a bemutatott
referencia akkor tekinthető az eljárást megindító 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) a) pontjában foglaltakra. Előbbiekkel összhangban Ajánlatkérő az eljárást
megindító felhívás feladásának napjától számítva legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett és
három éven (36 hónapon) belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe.
A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy – amennyiben a
szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, ill. nem mo.-i szervezetek
esetén nem a 2014/24/EU irányelv szerinti AK – az AT/alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással kell
igazolni. [Kr. 22.§ (1)-(2)]
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
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III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés biztosítékai: Valamennyi rész tekintetében irányadó szabályok:
Késedelmi/hibás teljesítési kötbér alapja: a késedelmesen/hibásan teljesített eszköz(ök) nettó ellenértéke,
Késedelmi/hibás teljesítési kötbér mértéke: 1%/nap, max. kötbéralap 20 %-a; kötbérmaximum elérése esetén:
szállítást megelőzően elállás/szállítást követően azonnali hatályú felmondás és meghiúsulási kötbér (mértéke:
általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenérték összegének 25%-a) a szerződéstervezetben foglaltak
szerint.
A késedelmi és hibás teljesítési kötbér egyidejű alkalmazása esetén a fennálló kötbérigény kumulált összege nem
haladhatja meg a szerződésben rögzített, általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenérték összegének 20
%-át.
Amennyiben Ajánlatkérő szavatossági jogával (kijavítás/kicserélés) élni kíván, úgy a nyertes ajánlattevő a
késedelmi kötbér mértékének megfelelő összegű kötbért köteles fizetni Ajánlatkérő részére a kijavításig/
kicserélésig tartó időszakra. A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
Előleg igénylése esetén az igényelt előleg összegének megfelelő összegű előleg-visszafizetési biztosíték.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
AK valamennyi rész tekintetében részszámlázási lehetőséget nem biztosít.
AK valamennyi rész tekintetében 40% előleget biztosít az igényelt előleg összegének megfelelő összegű előlegvisszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátása esetén. AK az előleget az előlegszámla kézhezvételét követő 15
napon belül fizeti meg.
Ajánlatkérő 7-es és 8-as részek tekintetében a leszállított eszközök ellenértékét a teljesítést (termékek átadás
átvételét) követően utólag a szerződéstervezet szerint igazolt teljesítésigazolás alapján kibocsátott számla alapján,
Az 1-es, 2-es 4-es 5-ös és 6-os részek tekintetében a leszállított eszközök ellenértékét a teljesítést (termékek
átadás átvételét és beüzemelését) követően utólag és az 1-es, 2-es, 5-ös és 6-os Részek tekintetében a támogatás
(Gyártói és first line support) ellenértékét a termékek átadás átvételét és beüzemelését követően kibocsátott
számla alapján előre, a támogatás kezdő időpontjában (melyet a Felek a számla benyújthatósága szempontjából
teljesítésként vesznek figyelembe), kibocsátott számla alapján.
A 3-as rész tekintetében a leszállított eszközök ellenértékét a teljesítést (termékek átadás átvételét) követően
utólag és a támogatás (Gyártói és firs line support) ellenértékét a termékek átadás átvételét követően kibocsátott
számla alapján előre, a támogatás kezdő időpontjában (melyet a Felek a számla benyújthatósága szempontjából
teljesítésként vesznek figyelembe), kibocsátott számla alapján,
A Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésének megfelelően, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül, banki
átutalással egyenlíti ki.
Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamat és a 2016. évi IX. törvény szerinti
behajtási költségátalány érvényes.
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás,valamint a kifizetés pénzneme: EUR
Ajánlatkérő - kivéve az 5. § (2) és (4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt - köteles fogadni és feldolgozni az olyan
elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai
Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának [Kbt. 27/A. §].
Követelések esetleges beszámítása a Kbt. 135.§ (6) szerint.
Részletes feltételek közbeszerzési dokumentumok szerződéstervezetben.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását. [Kbt. 35. § (9)]
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
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Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/09/16 (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: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az EKR használatához a 424/2017.(XII.19.) Kr. 6.§-a
szerinti regisztráció szükséges.
Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a Kbt. 68.§ bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet 15. §-a tartalmazza.
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Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, két órával később kezdi meg.
[424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)]
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes
szabályok a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben.
a. Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő (AK) kizárólag ezen a felületen
tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel (GSZ)/ajánlattevőkkel (AT).
b. Az ajánlatot (nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában (amely
nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott azokat az űrlap használata mellett kell
benyújtani). Az EKR használatához a Korm. rendelet szerinti regisztráció szükséges.
2. AK a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem
követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára, továbbá AK nem teszi
lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.
3. Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban
állapítja meg az AT-k műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit/igazolását a III.1.3) pontban foglaltak
szerint.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
a. részenként felolvasólapot (EKR űrlap kitöltésével), amely feltünteti a II.2.5) pont szerinti ajánlati elemet
(összesített nettó ajánlati ár)
b. minden rész tekintetében az excel ártáblázatot kitöltve (Excel + cégszerűen aláírt PDF ) és szakmai
ajánlatként a megajánlott eszközök/termékek típusának (részletes ártáblázatban történő) pontos
megjelölését,
c. EEKD-t (EKR űrlap formájában),
d. a Kbt. 66.§(2) és 66.§(6), adott esetben 65.§(7) bekezdések szerinti nyilatkozatokat (EKR űrlapok
kitöltésével)
e. közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást (figyelemmel a Kbt.35.§ (2) és (6) bek-re).
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös AT-k/kapacitás nyújtók
képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok
megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott
nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály
azonban nem érinti a közös AT-k Kbt. 35. § (6) szerinti egyetemleges felelősségét),
f. AT (alvállalkozó/kapacitás nyújtó) 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási címpéldányát/
ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját. Amennyiben a gazdasági szereplő
letelepedési országának joga szerint tekintetében nincsen aláírási címpéldány/aláírási minta, akkor
elegendő közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt aláírás-minta csatolása is)., A
meghatalmazott általi aláírás esetén csatolandó a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő meghatalmazás
is, mely tartalmazza a meghatalmazott aláírását is.
g. Amennyiben az ingyenes elektronikus adatbázisból AK számára nem elérhető: AT és kapacitást biztosító
szervezet cégkivonatát vagy annak elérhetőségét (URL)/adott esetben változásbejegyzés iratait
h. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (vagy személy) olyan szerződésben, előszerződésben
vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirata, amely megfelel a Kbt. 65. §-ának (7)
és (9) bekezdésében foglaltaknak
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i. Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében” EKR űrlapot (AT választása szerint már az
ajánlatban is csatolható),
j. Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja” EKR űrlapot (AT választása szerint már az ajánlatban is
csatolható),
k. „Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján” EKR űrlapot,
l. ,,Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról” EKR űrlapot,
m. ,,Nyilatkozat üzleti titokról” EKR űrlapot + indokolás
n. minden rész tekintetében az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolásául szolgáló iratot
o. minden rész tekintetében ajánlattevő nyilatkozatát új eszközök (termékek) szállításáról, illetve a
teljesítés során a hazai hivatalos kereskedelmi csatornán keresztül történő szállításról,
p. A 1, 2, 3, 5, 6. rész tekintetében AT nyilatkozatát arról, hogy AT a szerződéskötés időpontjára rendelkezni
fog a megajánlott rendszerek (eszközök) gyártójától/gyártó által erre feljogosított szervezettől származó
nyilatkozattal arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő jogosult a rendszertámogatás Magyarország területén
történő nyújtására.
Az ajánlattevő nyilatkozatát alátámasztó erre vonatkozó magyar vagy angol nyelvű gyártói (vagy gyártó
által feljogosított szervezet által kiadott azzal egyenértékű) nyilatkozatot (annak másolati példányát) az
ajánlattevő nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötéskor csatolni köteles (szerződéskötés feltétele).
Ezen nyilatkozat szerződéskötésig történő csatolásának elmulasztását az ajánlatkérő a szerződéskötéstől
való visszalépésnek tekinti és jogosult a második helyezett ajánlattevővel szerződést kötni, amennyiben
azt az összegezésben megnevezte.
Ajánlattevőnek a szerződés teljesítésének ideje alatt biztosítania kell továbbá, hogy jogosult legyen
a termékekkel/terméknek minősülő szolgáltatással kapcsolatos rendszer szállítására és az azokkal
kapcsolatos rendszertámogatási tevékenység ellátására Magyarország területén.
q. Minden rész tekintetében ha és amennyiben ajánlattevő nem a KD-ben meghatározott referenciatípusú
termékeket ajánlja meg, úgy az ajánlathoz csatolni kell továbbá az egyenértékűséget alátámasztó
dokumentumokat a műszaki leírásokban foglaltak szerint.
r. nyilatkozat az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó́
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
5. Ha bármely, csatolt dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az ajánlattevő általi
magyar nyelvű fordítását is csatolni kell (Kbt. 47. § (2) bekezdés).
6. AK a Kbt. 81. § (5) bek-t alkalmazza.
7. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
8. Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71.§ szerint, új gazdasági szereplő bevonása esetén AK a
hiánypótlás lehetőségét nem korlátozza.
9. AK a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását [Kbt. 35.§(8)]
10. Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44.§ szerint
11. Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt. 56.§ szerint, kizárólag az EKR-en keresztül
12. Valamennyi időpont/határidő tekintetében a közép-európai idő (CET) szerinti időpontok irányadók.
13. Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költség az AT-t terheli. Az ajánlati felhívásban nem
szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és annak végrehajtási rendeletei, illetőleg a Közbeszerzési
Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.
14. Az IV.2.6. pontban feltüntetett időtartam alatt 30 naptári nap értendő.
15. Faksz: Dr. Herczeg Ágnes – lajstromszám: 00116.
Folyt: VI.4.3) pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.159

153

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. § alapján.
VI.3) További információk folytatása:
16. Kiegészítés II.2.5) ponthoz: AK jelen eljárásban minden rész tekintetében a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontját alkalmazza, mivel az AK igényeinek a II.2.4) pontban konkrétan meghatározott
minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő /eszköz termék felel meg és a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése
szolgálja [Kbt. 76. § (5)].
17. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Gazdálkodási és Kezelési Szabályzata alapján a szerződést
az értékelési szempont szerint legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevővel kizárólag akkor
kötheti meg, ha a szerződés megkötéséhez a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a
továbbiakban: Médiatanács) hozzájárul. A hozzájárulás esetleges elmaradása az ajánlatkérő ellenőrzési
körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli eseménynek tekintendő. Erre tekintettel az ajánlatkérő a jelen
eljárást a Kbt. 53. §-ának (5) bekezdése alapján feltételesen folytatja le és az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja a Médiatanács jóváhagyásának elmaradása esetén
18. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke:
&́61630; első rész tekintetében: 1.900.000 Ft,
&́61630; második rész tekintetében: 5.000.000 Ft,
&́61630; harmadik rész tekintetében: 2.400.000 Ft,
&́61630; negyedik rész tekintetében: 200.000 Ft,
&́61630; ötödik rész tekintetében: 3.000.000 Ft
&́61630; hatodik rész tekintetében: 1.300.000 Ft,
&́61630; hetedik rész tekintetében: 650.000 Ft,
&́61630; nyolcadik rész tekintetében: 600.000 Ft
amelyeket az ajánlattételi határidőig kell rendelkezésre bocsátani a Kbt. 54.§ szerint (közös ajánlattétel
esetén az ajánlati biztosítékot elegendő egyszer) [Kbt.35.§(5)].
A befizetés helye: 1037 Budapest, Kunigunda u. 64., Pénztár
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: OTP Bank Nyrt 11794008-20541884-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: befizetés/átutalás igazolása
(egyértelműen megjelölve, hogy az adott összeg befizetése melyik részre vonatkozik) befizetés/átutalás
igazolása vagy igényérvényesítést lehetővé tevő pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciaokirat vagy készfizető kezességet biztosító okirat, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető
kezességvállalást tartalmazó kötelezvény azzal, hogy az olyan nyilatkozatot, amely közvetlenül követelés
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érvényesítésének alapjául szolgál, azt úgy kell benyújtani, hogy elektronikus okiratként feleljen meg a
polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek [Kbt.
41/A. § (2)]
VI.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:
2022/08/11 (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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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (17177/2022)
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: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731766215
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Ádám László
Telefon: +36 42524524
E-mail: kovacs.adam@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
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: Vörösné Bagi Éva
Telefon: +36 306680215
E-mail: vorosne.bagi.eva@kozut.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.internet.kozut.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/EKR000878582022/reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
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Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000878582022/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
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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: Belső körút-László u. kereszt. jelzől. szab. kiv.
Hivatkozási szám: EKR000878582022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék

157

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Belső körút – László utca kereszteződésben jelzőlámpás szabályozás kivitelezése” jelen eljárás mellékletét képező
közbeszerzési dokumentumokban és annak részét képező műszaki mellékeltekben foglaltak szerint.
A II.2.4. pont folytatása:
Csapadékvíz elvezetés:
A tervezett csomópont fejlesztés környezetében kiépített zárt csapadékvíz elvezető csatorna található. A Belső
körúton, a 4.sz. főutat keresztezve csapadékvíz főgyűjtő halad. Az állami közúton a csapadékvíz elvezetés kiépített,
ott külön beavatkozás nem szükséges. A tervezett kanyarodósávok és egyéb burkolat vízelvezetését a célszerűen
elhelyezett új víznyelőkkel oldjuk meg, melyeket D200 KG-PVC csatornával vezetünk a meglévő vízelvezető
rendszerbe.
Az összegyülekező csapadékvizet a meglévő városi csatornarendszer fogadni tudja. A tervezett járdaburkolatokról
a burkolaton összegyülekező csapadékvíz a burkolat esésének kialakításával a zöldsávban elszikkad, illetve
részben az útburkolatra jut, ahol a vízelvezető rendszerbe folyik.
A burkolatfelújítással érintett szakaszon a burkolat szélek új geometriájához igazodóan egyes víznyelőaknák
megszüntetésre kerülnek, míg a szükséges helyeken új víznyelőaknák létesítendők. A tervezett víznyelőaknák
50x50 cm-es monolit vb. aknák, D400 kN teherbírású víznyelőráccsal fedve. Az útburkolatba eső meglévő és
megmaradó tisztítóaknák fedlapjait a tervezett burkolatok szintjéhez kell igazítani. A meglévő gerinccsatornán új
akna nem kerül kialakításra.
Gravitációs csatorna építés:
A tervezett gravitációs csatornák anyaga SN 8 KN/m2 gyűrűmerevségű PVC KGEM műanyagcső tokos-gumigyűrűs
kötésekkel. A tervezett csatornák a keletkező csapadékvíz mennyiségekre méretezve D200 méretben készülnek.
A tervezett csatornán a terven megjelölt helyeken, 50x50 cm-es, anyagában a közegnek ellenálló beton
víznyelőaknák készülnek. Burkolatban elhelyezett aknák esetében MSZ 894/F-600-as (D 400 KN), zöldsávban
MSZ 890/S-600-as (C 250 KN) típusú aknafedlapokat szükséges beépíteni. A csatornák aknába való bekötése
aknabekötő idommal történhet.
Az akna süllyedéséből keletkező káros feszültségek megelőzésére az aknától 1,0 m-re tokos, gumigyűrűs kötést
kell szerelni. Az idomos kötéseknél a csövet különös gondossággal kell az ágyazatba helyezni.
A beton műtárgyak anyagukban a szállított közegnek ellenállóak, vízzáróak, szulfátálló cement felhasználásával
készülnek.
A 60cm-nél kisebb takarás esetén a csatornákat 360°-os vasbeton védelembe kell helyezni.
Középnyomású gázelosztó-vezeték utólagos védelembe helyezése:
A TIGÁZ ZRT, mint gázszolgáltatói engedélyes a közlekedési csomópont útburkolata alá kerülő gázvezeték
utólagos védelmét írta elő .
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A meglévő gázelosztó-vezetéket szakfelügyelet mellett fel kell tárni – kézi földmunkával . A feltárt veze-tékre
hasított burokcsövet kell felhelyezni . A burokcső D 315 és 110 KG PVC anyagú és SN16 gyű-rűmerevségű .
A burokcsövek beépítésénél ügyelni kell a központosító gyűrűk , betétek alkalmazására. A központosító-kat
- távtartókat max. 2,0 m-enként kell elhelyezni – úgy , hogy az első betétek a burokcső végétől 100 mm-re
legyenek . A távtartók rögzítése a haszoncsőre , vagy spirálisan feltekerve vagy ragasztva történik. A két fél burok/
védőcsövet elmozdulás ellen csőszigetelő fóliával kell körbetekerni.
A burokcső a gázelosztó-vezeték mechanikai védelmét szolgálja . A burokcsövet központosítva , de tok-tömítés és
szaglócső nélkül kell beépíteni . A burokcsőbe a lehetőségek szerint a haszoncső kötése ne kerüljön.
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: Belső körút-László u. kereszt. jelzől. szab. kiv.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45111000-8

További tárgyak:

45111230-9

Kiegészítő szójegyzék

45112000-5
45113000-2
45233000-9
45233320-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: 4400 Nyíregyháza 3095/2. hrsz., 3094/1. hrsz., 3212/1. hrsz.,
3212/2. hrsz., 2763/4. hrsz., 3094/9. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kivitelezési feladat leírása:
Útépítési munkák:
• Belső krt. – László utca csomópont:
Rendeltetése: Jelzőlámpás forgalomirányítás bevezetése
Csomóponti ágak (4 ágú csomópont): - Belső krt. keleti ág (Család utca felé)
- László utca északi ág (Pazonyi út felé)
- Belső krt. nyugati ág (Hunyadi utca felé)
- László utca déli ág (Szegfű utca felé)
Csatlakozó létesítmény megnevezése: - Belső krt. keleti ág (Család utca felé)
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Tervezési osztály: - B.V.c.A
Tervezési sebesség: 50 km/h
Beavatkozási hossz: 100,71 m
Beavatkozás jellege: Forgalmi sávok miatti szélesítés
Csatlakozó létesítmény megnevezése: - László utca északi ág (Pazonyi út felé)
Tervezési osztály: - B.III.a.C
Tervezési sebesség: 60 km/h
Beavatkozási hossz: 97,37 m
Beavatkozás jellege: Balra kanyarodó sáv miatti szélesítés
Csatlakozó létesítmény megnevezése: - Belső krt. nyugati ág (Hunyadi utca felé)
Tervezési osztály: - B.V.c.A
Tervezési sebesség: 50 km/h
Beavatkozási hossz: 69,20 m
Beavatkozás jellege: Csomópont építés miatti
szélesítés
Csatlakozó létesítmény megnevezése: - László utca déli ág (Szegfű utca felé)
Tervezési osztály: - B.III.a.C
Tervezési sebesség: 60 km/h
Beavatkozási hossz: 49,76 m
Beavatkozás jellege: Csomópont építés miatti csatlakozás szélesítés
A tervezett jelzőlámpás csomópontban a forgalomszámlálásokat figyelembe véve kerültek meghatározásra a
sávok száma, valamint a letiltásra kerülő forgalmi irányok. A Belső körút keleti ágán (Család utca felől) a forgalmi
adatok alapján nagyarányú jobbra kikanyarodás tapasztalható, mely számára biztosítandó egy külön sáv. Az
egyenesen tovább haladó forgalom számára szintén külön forgalmi sávot kellene kialakítani. A nagyarányú
szélesítés és geometriai változtatások elkerülése érdekében az egyenesen és jobbra forgalmi irányoknak nem
két külön sáv kerül kialakításra, hanem egy elején elválasztás nélküli majd a felállási vonalnál már elválasztott
ám mégis egy 5,75 m széles egybefüggő sávként kezelhető forgalmi sáv kerül kialakításra. A csomópont ezen
ágán gyalogos átvezetés kerül kialakításra, mely későbbi fejlesztések során az épített környezet bontása nélkül
csupán a burkolati jelek újra festésével kerékpáros átvezetéssel is bővíthető. A szélesítés okán a belső krt. keleti
ágán található lakossági útcsatlakozás korrekciója szükséges. A Belső körút nyugati városközpont felé vezető ágán
jelenleg kisebb forgalomra való tekintettel minimális szélesítés mellett egy egyenesen és jobbra sáv alakítandó ki.
Tehát a Belső krt. mindkét ágán a nagyívű balra kanyarodó mozgások tiltása bevezetendő. Megrendelői kérésre,
valamint forgalombiztonsági okokból célszerű a László utca mindkét irányból történő balra kanyarodó mozgások
tiltása, ám a forgalmi adatok kiértékelés után látható, hogy északi irányból az Örökösföld felé tartó forgalom
számottevő, melynek letiltásával a csomópontot követő László utca - Szalag utca csomópontra terhelődne a
letiltott forgalom. A többletterhelés elkerülése végett kizárólag északi irányból Örökösföld felé balra kanyarodó
mozgás megtartása mellett döntött Ajánlatkérő. Tekintettel a meglévő elválasztó szigetre a tervezett kialakítás
egy csökkentett keresztmetszeti széleséggel rendelkező sziget kialakítását terveztük az elbontásra kerülő
közvilágítási lámpaoszlopok pótlására, valamint az osztott pályás útszakasz fenntartása érdekében. A tervezett
kialakítás szerint kialakult két egyenesen tovább haladó, valamint egy önálló balra kanyarodó sáv. László utcán az
egyenletes forgalomlefolyás biztosítása céljából a Belső krt. mindkét ágára egy kisívű jobbra kikanyarodást segítő
lehajtó kerül kialakításra.
Jelzőlámpás forgalomirányítás kialakítása:
Forgalmi rend végleges kialakítása:
- Az új forgalomirányító jelzőlámpát be kell illeszteni a meglévő 4.sz.fkl.úti jelzőlámpa hangolásba.
- A hangolás megfelelő kialakítása és a viszonylag nagy forgalmú Hunyadi utca felől balra kanyarodó járművek
részére, Örökösföld irányába új forgalmi sáv építése vált szükségessé.
- Ugyancsak sávbővítésre van szükség a Belső krt. Örökösföld felöli ágán, ahol jelentős a jobbra kanyarodó
forgalom, s hogy a jobbra kiegészítő jelző szabad jelzése is ki legyen használva és az egyenesen tovább haladni

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.159

160

szándékozók, ezt ne akadályozzák maximális sáv szélességet (5,5m) terveztünk, mely mellett a jobbra kanyarodók
a csomóponti ág saját zöldje és a kiegészítő jobbra szabad jelzésre is át tudnak haladni a kereszteződésben.
- A csomópont gyér forgalmú járműmozgások letiltásra kerülnek:
4.sz,fkl.úton Szegfű utca felől balra kanyarodás, valamint a Bujtos és Örökösföld felől Belső krt-ról balra kanyarodás
- Ezen három balra kanyarodás tiltásával elkerüljük a 4 fázisú vagy a 3 fázisú „telezöldes” forgalom szabályozást,
s így a forgalmi rend közlekedés biztonságilag a legkedvezőbb, s a jelzési időtervek (programok) ideálisan
illeszthetők a meglévő hangolásba.
Forgalomirányító jelzőlámpa telepítése:
A tervezett geometriát és az előzőekben felsorolt elvárások teljesítését figyelembe véve, a 4.sz.főútvon „zöld
hullámot” biztosító jelzőlámpa elrendezés és szabályozástechnika kerül kialakításra. A jelzőlámpa elhelyezést
JLP-1m tervlap tartalmazza, feltüntetve rajta jelzőket, KRESZ táblákat, oszlopokat. A jelzőlámpa működtetésére 1
vezérlő berendezésre van szükség 1csp-s kialakítással, hangolással és egy villamos energia vételi hely kiépítésével.
A vezérlő berendezést 1csp-s, LED-s 40V ac fénypont vezérléssel és az országos Távfelügyeleti Rendszerbe
bekapcsolva lehet telepíteni.
A jelzőfejek 40V ac Led-s fényforrásúak:
a felállási vonalaktól út melletti jelző esetén 2,5m, út feletti jelző esetén min:7,5 távolságba szerelhetők nyilas
irányítás esetén az út feletti jelző a forgalmi sáv tengelyébe szerelendő és ismétlő jelzű felszerelését kéri az állami
közút kezelője kör jelzés (nem biztosított mozgás) esetén 2 sávban az azonos irányba
haladók részére 1db út feletti jelző szerelendő fel a 2 forgalmi sáv közös tengelyvonalában.
Folytatás a II.1.4. pontban.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott
a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék
megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által
elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési
dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(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 AF III.1.3) M.2.1. szerinti (MV-KÉ) alkalmassági követelmény igazolására
bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (min.0, max. 36 hó) 10
2 3.) Az AF III.1.3) M.2.2. szerinti (MV-VZ) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember
szakmai többlettapasztalata (min.0, max. 36 hó) 10
3 4.) A kötelezően előírt 3 év (36 hónap) jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min.
0 hónap - max. 24 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
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II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002
II.2.14) További információ:
Részajánlattétel lehetőségének kizárása:
Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét. Az útépítési munkákkal együtt járó további szakági
kivitelezési munkák (közműcsatorna építés, jelzőlámpás forgalomszabályozás kivitelezése, elektromos munkák,
gázvezeték utólagos védelembe helyezése) olyan jellegű munkák, melyek egymásra épülnek, és magas szintű
összehangolt ütemezést igényelnek és azok egy egységet képeznek, a biztonságos és hatékony munkavégzés
abban az esetben biztosítható, amennyiben egy egységként valósul meg egy generál kivitelező irányítása mellett.
Az egymásra épülő munkafázisokra tekintettel fizikailag sem lehetséges, hogy több különböző vállalkozó részére
kerüljön átadásra a munkaterület.
Az egymásra épülő munkafázisok megfelelő előrehaladása Megrendelő által úgy ellenőrizhető, amennyiben
egy generál vállalkozó felelőssége alá tartozik, továbbá az előrehaladás akadály nélkül úgy szervezhető meg,
amennyiben egy vállalkozó felel a kivitelezési munkák előrehaladásáért, illetve szervezéséért.
Tekintettel arra, hogy támogatásból megvalósuló beruházás a jelen építési munka, így az elszámolás, valamint az
adminisztrációs terhek, költségek is kevesebbe kerülnek, továbbá sem gazdaságilag, sem műszakilag nem
tekinthető ésszerűnek a részekre bontás, a beruházás esetében nem eredményezné a hatékonyságot sem
gazdasági, sem műszaki,sem
minőségi téren.
A garanciális jogok érvényesítése tárgyi beruházást tekintve abban az esetben biztosítóható megfelelően,
amennyiben egy vállalkozóval történik szerződéskötés.
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)-(2)
bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás
során következik be.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-8.; 10., 12-16.§-ai alapján
az alábbiak szerint történik:
A gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, tekintetében az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bekezdés), - ha az előírt
alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az
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ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés
szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése), - továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés);
Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő felhívására a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.)
Kormányrendelet 8. § és 10. §, valamint a 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
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 bizonyításáig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó
külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára és a Kbt. 64. §-a szerinti
öntisztázás lehetőségére is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont:
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző
gazdasági szereplők
vonatkozásában előírja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.)
szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, ennek
megfelelően az ajánlattevő alkalmatlanságát jelenti, ha valamely építőipari kivitelezési tevékenységet
végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti építőipari tevékenységet végzők névjegyzékében.
Ajánlatkérő előírja a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők számára a letelepedés
szerinti ország nyilvántartásában való szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét, figyelemmel a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésében foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az előírt követelmény tekintetében
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő
ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen,elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni
vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének
adatai alapján, Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy
egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának
benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia,
hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű
nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az
alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1.)
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági
követelményeknek való megfelelést:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes
európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § (1)
bekezdés b) pontja alapján az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az alkalmasság igazolására vonatkozó előzetes igazolása tekintetében Ajánlatkérő elfogadja
ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek
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EEKD IV. rész α szakaszában tett egyszerű nyilatkozatát, nem kéri megadni az alkalmasság igazolásával
kapcsolatos részletes információkat az EEKD IV. rész további szakaszaiban.
Ajánlattevő(k)nek az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az
alkalmassági követelmény (P1) pontban előírt igazolásait.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági
követelményeknek való megfelelést:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az Ajánlattevőnek csatolnia kell a
cégszerűen (a képviseletre jogosult személy által) aláírt, az előző legfeljebb három mérlegfordulónappal
lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (út építése, és/vagy út felújítása és/vagy út
bővítése és/vagy átalakítása) származó általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló
nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bek. alapján, ha az ajánlattevő a 19. § (1) bek. c) pontja szerinti
irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről
szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy a P1. pontban előírt alkalmassági követelmény és
igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy
dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő
tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a
beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a P1.
pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő
által elfogadott módjáról.
A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján a P1. pont szerinti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához
felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésével kapcsolatban felhívjuk ajánlattevő figyelmét, azon pénzügyi – gazdasági
követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági
szereplőkre, elegendő, ha közülük 1 felel meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a közbeszerzés tárgyából
(út építése, és/vagy út felújítása és/vagy út bővítése és/vagy átalakítása) származó - általános forgalmi
adó nélkül számított - árbevétele nem éri el az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen legalább 80.000.000,- Ft-ot (az újonnan piacra lépők
esetében a működésének ideje alatt a 80.000.000,- Ft-ot).
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1)
bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja alapján az
Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az alkalmasság igazolására vonatkozó előzetes igazolása tekintetében Ajánlatkérő elfogadja
ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek
EEKD IV. rész α szakaszában tett egyszerű nyilatkozatát, nem kéri megadni az alkalmasság igazolásával
kapcsolatos részletes információkat az EEKD IV. rész további szakaszaiban.
Ajánlattevő(k)nek az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az
alkalmassági követelmény (M1) pontban előírt igazolásait.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági
követelményeknek való megfelelést:
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(M.1.) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. §
(2) bekezdés a) pontja alapján, a 22. § (3) bekezdésében meghatározott módon, a szerződést kötő
másik fél által kiállított, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban teljesített
referenciamunkáiról szóló igazolással köteles igazolni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (2a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 5 éves időszak
alatt befejezett, de legfeljebb
nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Az igazolásban meg kell adni a
szerződéskötő másik fél nevét,
címét, az építési beruházás pontos tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját)
év/hó/nap bontásban, a teljesítés helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és
a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt minimum
követelményeknek való
megfelelésnek. A referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt
minimum követelményeknek való megfelelésnek.
Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak
oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő a referencia
elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe. Ha a nyertes közös ajánlattevőként
teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem
állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia
igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás
tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa
elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának
benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia,
hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű
nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az
alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.
M.2. Az alkalmassági minimum követelményt ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21.
§ (2) bekezdés b) pontja szerint köteles igazolni, azoknak a szakembereknek - különösen a minőség
ellenőrzésért felelőseknek - a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztaltuk ismertetése, akiket be
kíván vonni a teljesítésbe.
Az alkalmassági követelmény igazolására be kell nyújtani:
Az M.2. alkalmassági követelmény tekintetében megajánlott szakember(ek) alkalmassága igazolható:
1. a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék)
szerepléssel. Ezen esetben az ajánlatban fel kell tüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott
jogosultság ellenőrizhető. Az elektronikus nyilvántartást a Kbt. 69. § (11) bek. alapján ajánlatkérő
ellenőrzi. Amennyiben az elektronikus nyilvántartásban szereplés nem ellenőrizhető, úgy a jogosultság
érvényességét igazoló dokumentumok (kamarai határozat) egyszerű másolatban történő benyújtásával
köteles ajánlattevő igazolni.
Kamarai nyilvántartásban szereplés esetén további dokumentum csatolása nem szükséges (az alábbi 2.
pont nem irányadó).
2. amennyiben a megjelölt szakember az 1. pontban rögzített magyarországi kamarai nyilvántartásban
nem szerepel, úgy csatolandó
az előírt végzettséget vagy képzettséget igazoló iskolai oklevél másolata és az előírt szakmai gyakorlatot
alátámasztó önéletrajz saját
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kezűleg aláírt példánya. A szakmai gyakorlat alátámasztására az adatokat min. az alábbi részletezettséggel
kell megadni: az ellátott
feladat, tevékenység ismertetése; és a tevékenység kezdő és befejező ideje (év,hónap pontossággal). Az
önéletrajznak olyan
részletezettségűnek kell lennie, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen
megállapítható legyen.
Ajánlattevőnek a fenti 1. és 2. pont szerinti esetek mindegyikében ajánlatában nyilatkoznia szükséges
arról, hogy mely szakembert
mely pozícióra jelöli, és hogy a jelen pontban meghatározott, és nyertessége esetén az általa teljesítésbe
bevonni kívánt szakember az
ajánlattétel időpontjában mely szervezettel/személlyel áll munkaviszonyban, tagsági- vagy
foglalkoztatásra irányuló egyéb
jogviszonyban.
Az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát is csatolni kell az ajánlatban. Ajánlattevőnek
ajánlatában nyilatkoznia szükséges
továbbá arról is, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakemberek rendelkezni fognak a
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet
szerinti érvényes, jelen pontban meghatározott jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara, illetve
a Magyar Építész Kamara
névjegyzékében ilyen jogosultsággal a szerződés megkötésekor, illetőleg a szerződés teljes időtartama
alatt. Előbbiek egyben a
szerződéskötés feltételeit is képezik. Az ajánlattevőnek nyilatkozattétellel kell tudomásul vennie
ajánlatában, hogy ha a bemutatott
szakember eseteben megállapítható, hogy az előírt jogosultsággal nem rendelkezik legkésőbb a szerződés
megkötésekor, úgy a
nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt.
131. § (4) bekezdése alapján,
melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köti meg ajánlatkérő a
szerződést, feltéve, hogy azt az
összegezésben megjelölte.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 60
hónapban teljesített alábbi referenciákkal, ahol az alábbi feltételek teljesültek:
M.1.1.
- 1 db útépítési és/vagy felújítási és/vagy bővítési és/vagy átalakítási kivitelezési munka, mely során min. 3
ágú csomópont kialakítására sor került;
- 1 db útépítési és/vagy felújítási és/vagy bővítési és/vagy átalakítási kivitelezési munka, mely során
jelzőlámpás forgalomszabályozás kialakítására sor került.
Ajánlattevők egy vagy több referenciával is teljesíthetik az előírt alkalmassági követelményt, azaz különkülön szerződés keretében is bemutathatók.
M2.
Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem áll(nak) rendelkezésére az alábbi előírásoknak megfelelő, a 266/2013.
(VII.11.) Korm. rendelet
(tovább. Kr.) alábbi pontjaiban meghatározott, alábbi szakterületein felelős műszaki vezetői jogosultság
megszerzéséhez szükséges
képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember:
M.2.1.
- legalább egy fő szakember, aki a 266/2013.Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 3.
rész 2. sor
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„Közlekedési építmények szakterület” „MV-KÉ” ( vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki
vezetői jogosultsággal, vagy
annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai
gyakorlattal rendelkezik.
M.2.2.
- legalább egy fő szakember, aki a 266/2013.Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 3.
rész 7. sor
„Vízgazdálkodási építmények szakterület” „MV-VZ” ( vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki
vezetői jogosultsággal, vagy
annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai
gyakorlattal rendelkezik.
Ugyanazon szakember több szakterület tekintetében is figyelembe vehető. Ajánlatkérő az előírtakkal
egyenértékű végzettségeket és
jogosultságokat elfogad.
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 kifizetés és az elszámolás pénzneme: forint (HUF)
A finanszírozás a TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002 azonosító számon nyilvántartott a „Csomópont és kerékpárutak
fejlesztése Nyíregyházán II. ütem” című projekt keretében vissza nem térítendő támogatásból, utófinanszírozással
történik.
Késedelmi kötbér: A nettó vállalkozói díj 0,5 %-a naponta, maximális összege a nettó vállalkozói díj 10 %-a.
Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozói díj 20 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett részre vonatkozó nettó vállalkozói díj 5 %-a.
Jótállás: Ajánlatkérő által meghatározott 36 hónap kötelező jótállási időtartam. Az ezen felül vállalt jótállási
időtartam értékelési
szempont. A jótállási időszak kezdetét a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárást követően
kiadott teljesítési
igazolás keltétől kell számítani.
Teljesítési és jótállási biztosíték mértéke a nettó vállalkozói díj 5-5 %-a.
Előleg visszafizetési biztosíték: ajánlatkérő az előleg fizetését nem teszi függővé a nyertes ajánlattevő részéről
biztosíték nyújtásától.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és biztosítékok részletes szabályait a dokumentáció részét képező
szerződéstervezet
tartalmazza.
A kötbér és a biztosítékok alapja vonatkozásában a nettó vállalkozói díj összegét kell figyelembe venni.
A teljesítés során előlegszámla, 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására van lehetőség 25 %, 50 %, 75 % és
100 %-os
készültségi fok elérését követően. Az esetlegesen igénybevett előleg az 1. sz. rész-számlából kerül levonásra.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7)
bekezdése alapján a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás max. 5
%-ának megfelelő mértékű előleget biztosít nyertes ajánlattevő részére.
AK a nyertes ajánlattevő által elvégzett tevékenységről teljesítés igazolást állít ki, a Kbt. 135.§ (1), (3) (5)-(6) szerint.
A teljesítés akkor
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megfelelő és igazolható, ha a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki irányelveknek, az eljárást
megindító,
közbeszerzési dokumentumoknak és a nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően történik meg a tevékenység
elvégzése. Ajánlatkérő
az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül
egyenlíti ki a nyertes
ajánlattevő bankszámlájára történő banki átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 6:
130. § (1)-(2) bekezdései alapján. Alvállalkozó igénybevétele esetén a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a
322/2015. (X.30.)
Korm.rendelet 32/A.§-a alkalmazandó. Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § szerint fogad el elektronikus számlát.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:155. §-ában foglaltakra.
A szerződés teljesítésének határideje: a munkaterület átadás-átvételétől számított 4 hónap.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
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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: 2022/09/16 (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: 2022/09/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR r.) 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra az EKRr. 15. §, illetve a Kbt. 68. § (1);
(1b)-(1c), (4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) AK valamennyi ajánlattevőnek korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan
biztosítja a dok-ok elérhetőségét az EKR rendszerben: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/
EKR000878582022/reszletek
2)Az EKR használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR és a használatával
kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve https://ujvilag.gov.hu/ekr.
3)Az ajánlatok benyújtása az EKR-ben elektronikus úton történik.
4)Az ajánlati árat forintban (HUF) kell megadni az ajánlatban.
5)Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal
szemben támasztott
követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos
egyéb előírásokat az EKR rendelet 11. §-a, és a Kbt. 40-41.§-ai tartalmaznak.
6)Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet
(projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes szervezet létrehozását.
7)Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdés
szerint.
8)A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján csatolandó Felolvasólap benyújtása az EKR rendelet 11. § (1) bekezdés
alapján elektronikus űrlap kitöltésével történik.
9)Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontjában foglaltakról. A nemleges
nyilatkozatokat is csatolni kell!
10)Csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró, továbbá –adott esetben – az ajánlatban cégszerűen az
ajánlatban cégszerűen nyilatkozó kapacitást nyújtó szervezet/személy, alvállalkozó aláírási címpéldányát
aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírás-mintáját.
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11)Az eljárást megindító felhívásban és dok-ban valamennyi órában megadott határidő közép-európai idő
szerint értendő.
12)Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös Ajánlattevői
megállapodást, amely tartalmi követelményeit a Közbesz-i dok-ok tartalmazzák.
13)AK bármely, műszaki leírásban szereplő, konkrétan a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű
terméket elfogad.
14)Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100. Ajánlatkérő az 1.sz. értékelési szempontnál a fordított arányosítás módszerét, 2., 3., 4. értékelési
szempont esetében az egyenes arányosítás értékelés módszerét alkalmazza.
15)Az Ajánlattevőként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződésben meghatározott időpontig – az
alábbiak szerint felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni
jelen szerződés tárgyára a közbeszerzési dok-ban előírtak szerint, melyről ajánlatában nyilatkozni
szükséges: legalább 50.000.000,-Ft/év és legalább 25.000.000,-Ft/káresemény mértékű (építési-szerelési)
felelősségbiztosítás.
16) Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját alkalmazza, azaz eredménytelenné nyilvánítja az
eljárást, amennyiben nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.
17)Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. által előírt egyéb nyilokat, igazolásokat és más dokumentumokat.
18)Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági feltételt a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozza meg.
19.)Ajánlatkérő az ajánlatok értékelését és bírálatát a Kbt. 81. § (4)-(5) bek. alapján végzi el.
20)Költségvetés:Ajánlattevő csatolja be az elvégzendő munkákat tartalmazó kiadott árazatlan
költségvetést árazott excel és cégszerűen aláírt pdf formátumban.
21)Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az adatvéd. tájékoztató elfog-ról.
22)FAKSZ: dr. Kovács Krisztina (lajstromszám: 00444).
23)Ha a közbesz.dok.-okhoz való közvetlen elektronikus hozzáférés a Kbt. 41/C.§ (1) bek-ben foglalt okok
miatt nem biztosított úgy a Kbt. 41/C. § (3)-(6) bek-ben foglaltak irányadóak.
24)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.
25)AT-nek csatolnia kell a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát.
26)AT-nek az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell a folyamatban levő
változásbejegyzési eljárásról.
27.)Az ajánlatnak a szakember nevét tartalmaznia kell tekintettel arra, hogy amennyiben a benyújtott
ajánlat nem tartalmazza a szakember nevét, akkor az nem hiánypótolható hibának minősül, így az ajánlat
érvénytelenségét vonja maga után.
28) Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően
biztosítja. Amennyiben a hiánypótlással az Ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági
szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség újabb hiánypótlásra, úgy
Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
29) Azon nyilatkozatot, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál
(különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként
meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat
követelményeinek.
30) Ajánlatkérő az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához köti.
Ajánlati biztosíték összege: 1.000.000,- Ft
Befizetés helye,vagy ajánlatkérő fizetési számla száma: Ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél vezetett
11744003-15402006-00000000 számú
számlájára való utalással teljesítendő. Ezzel kapcsolatos kamatot az Ajánlatkérő nem fizet.
Befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
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Az ajánlati bizt. teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bek. szerinti módok bármelyikén. Igazolás (csatolandó):
- fizetési számlára történő befizetés/átutalás esetén a banki terhelési értesítő (befizetési /átutalási igazolás,
bankszámlakiv.) egyszerű másolati példánya (közlemény: Belső körút-László u. kereszt. jelzől. szab. kiv.–
„Ajánlati biztosíték”)
- pénzügyi int. vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség útján történő teljesítés esetén a
garancia szerződés vagy a kötelezvény elektronikus okirati példánya
- biztosítási szerz. alapján kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény útján történő
teljesítés esetén a kötelezvény elektronikus okirati példánya.
A garanciáról szóló elektronikus okiratnak meg kell felelnie a Pp. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat
követelményeinek, és szövegezésének a Kbt. 54.§ (4) bek. szerinti felhasználás valamennyi esetét
tartalmaznia kell. Irányadó a Kbt. 73.§ (6) bek. b) pontja.
31.)A 2-3. számú értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzése érdekében a
szakember(ek) önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind
az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az
ajánlatban benyújtaniuk.
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:
2022/08/11 (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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Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (16623/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 24086954217
Postai cím: Gagarin Utca 1. 3. em. 302/B.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Szilvia Klára
Telefon: +36 203732349
E-mail: nagysz@paks2.hu
Fax: +36 75999242
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.paks2.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000866992022/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/EKR000866992022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Villamosenergia-termelés előkészítő tevékenység
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Egészségbiztosítási szolgáltatás beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000866992022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

66512200-4
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Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Paks II. Zrt. részére visszavásárlási értékkel nem rendelkező, jövedelmet nem pótló, önrészmentes, csoportos
szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítás fedezetének nyújtása
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: Egészségbiztosítási szolgáltatás beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
66512200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU233 A teljesítés fő helyszíne: Budapest és Paks
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Paks II. Zrt. részére visszavásárlási értékkel nem rendelkező, jövedelmet nem pótló, önrészmentes, csoportos
szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítás fedezetének nyújtása legfeljebb 36 hónapos időtartamban, vagy
az egészségbiztosítási keretszerződés keretösszegének kimerüléséig. Az egészségbiztosítási keretszerződés
keretösszege: nettó 200.000.000,-Ft. A szerződésben foglalt biztosítási tevékenység tekintetében az állományra
vonatkozó létszámsávok: 451-500, 501-550, 551-600, 601-650, 651-700, 701-750 fő biztosítottra vonatkoznak,
ajánlatkérő a tárgyhóra irányadó aktuális létszámsávról ajánlattevőt értesíti.
Ajánlattevő az alábbi szolgáltatásokat köteles biztosítani:
• Alapellátás, orvosi rendelkezésre állás, receptírás
• Időpontfoglalás (munkanapokon, legalább napi 8 órában), 24 órás telefonos egészségügyi tanácsadás,
ellátásszervezés
• Szűrővizsgálat (biztosítási évente személyenként egy alkalommal ellátandó vizsgálatokkal kapcsolatos minimum
elvárások)
--belgyógyászati szakorvosi vizsgálat;
--laboratóriumi vizsgálatok: teljes vérkép, vércukor, HDL és LDL koleszterin, triglicerid, GPT, GOT, GGT; bilirubin,
húgysav, kreatin, karbamid, kálium, nátrium, teljes vizelet és üledék vizsgálat (cukorbetegség, vérzsírszintek
vizsgálata, a vér alkotóelemeinek mennyiségi meghatározása, vérszegénység szűrése, a vese kiválasztási
funkciójának mérése, a vizelet alakos elemeinek és vegyületeinek vizsgálata a megbetegedések kiszűrésére: pl.
vesekő, gyulladások, stb.);
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--szükség esetén további laborvizsgálatok úgymint: immunológiai vizsgálatok, hormonvizsgálatok, HIV-teszt és
más szexuális úton terjedő betegségek kiszűrése);
--Bőrgyógyászati szakvizsgálat orvosi indikációra és/vagy panasz esetén;
--Fül, orr-gégészeti szakvizsgálat orvosi indikációra és/vagy panasz esetén;
--Mellkas röntgen;
--EKG (12 elvezetéses nyugalmi);
--Terheléses EKG vizsgálat (40 év felett és az orvos által szükségesnek ítélt esetekben);
--Szívultrahang (40 év felett és az orvos által szükségesnek ítélt esetekben);
--Hasi és kismedencei ultrahang;
--Nőknek: nőgyógyászati szakorvosi vizsgálat (rákszűrés citológiával), mammográfia (legalább 40 éves korban);
--Férfiaknak: urológiai szakorvosi vizsgálat;
--Szemészeti szűrés orvosi indikációra és/vagy panasz esetén, szemüvegírás;
--Csontsűrűség mérés (45 éves kor felett és az orvos által szükségesnek ítélt esetekben).
• Influenza elleni szezonális védőoltás (biztosítási évente és Biztosított személyenként évente egyszer)
• Járóbeteg-ellátás minimum az alábbi szakterületeken: bel- és gyermekgyógyászat, fül- orr- gégészet, szemészet,
nőgyógyászat, urológia, bőrgyógyászat, allergológia, kardiológia, reumatológia, ortopédia, pulmonológia,
neurológia, gasztroenterológia, endokrinológia, diabetológia, dietetika, proktológia, traumatológia, onkológia,
infektológia, radiológia, angiológia, fizioterápia (elektroterápia), minden járóbeteg-ellátással érintett szakterületen
ambuláns sebészet (ahol értelmezhető)
• Laborvizsgálatok
--vérvizsgálatok: vérkép, ionok (K, Na, Ca, Mg, P), vércukor, vérsüllyedés, koleszterin,triglicerid, LDL- és HDLkoleszterin, máj- és vesefunkció, véralvadás, immunológiai, vizsgálatok, hormonvizsgálatok, tumormarkerek (PSA
is), HIV-teszt, genetikai vizsgálatok, toxicologia, allergének kimutatása vérből, haematologiai labor, terhesség
kimutatása;
--vizelet- és székletvizsgálat: többek között széklet immun-vérteszt, széklet bakteriologiai vizsgálata,
--fertőzés vizsgálatok.
• Diagnosztikai vizsgálatok, legalább az alábbi körben: EKG, Holter EKG (minimum 24 órás), terheléses EKG, ABPM
(24 órás vérnyomás mérés), ABI (boka-kar index mérés), ultrahang (hasi, kismedencei, lágyrész, ízületi, nyaki ér,
szív), röntgen, mammográfia, nőgyógyászati vizsgálat, szem- és látásvizsgálat, endoszkópia,(gasztroszkópia,
kolonoszkópia) biopszia, sejt- és szövetvizsgálatok, aspirációs citológia,MRI, CT, cardio-CT, EEG, EMG, ENG,
érrendszeri vizsgálatok és angiográfia, izületi punkció
• Ambuláns műtétek
• Pszichiátria (10 alkalom/fő/év)
• Fogászati felülvizsgálat és dentálhigiéniás kezelés
• Második orvosi vélemény
• Egynapos sebészet (legalább a járóbeteg-ellátással érintett szakterületeken, ahol értelmezhető)
• Aneszteziológiai szakvizsgálat és konzultáció
• Betegszállítás Magyarország egész területén (jogszabály rendelkezése és/vagy orvos rendelése alapján)
• Kórházi fekvőbeteg-ellátás (minimálisan az egynapos sebészeti, műtéti és tervezhető/tervezett - egészségügyi
állapot kockázata nélkül halasztható - fekvőbeteg ellátásokra fedezetten. A kórházi kezelés idejére elhelyezés egy
ágyas, légkondicionált, saját fürdőszobás szobában 1.000.000 Ft fedezeti költséggel)
• Gyógymasszázs (10 alkalom/fő/év)
• Gyógytorna (10 alkalom/fő/év)
a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
Ajánlattevő a szolgáltatást minden olyan, az Ajánlatkérőnél munkaviszonyban, illetve az igazgatósági tisztség
ellátására vonatkozó megbízási jogviszonyban lévő nagykorú személy részére biztosítani köteles, aki a szerződés
hatályának rá való kiterjesztése (belépés) napján a 18. életévét már igen, de a 76. életévét még nem töltötte
be (kivéve a diákként és hallgatói munkaszerződéssel, valamint a 6 hónapnál rövidebb, határozott idejű
munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalókat). Ajánlattevőnek biztosítania kell a családtagi kiterjesztés
lehetőségét a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
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Ajánlatkérő elvárása továbbá, hogy Ajánlattevő mind Pakson, mind Budapesten tudjon biztosítani egészségügyi
szolgáltatásra alkalmas szolgáltatási helyet Ajánlatkérő részére.
Ajánlatkérő felhívja T. Részvételre jelentkezők figyelmét, hogy ajánlatkérő a tárgyalások során a szerződéses és
műszaki feltételekről tárgyalni kíván.
(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 Határidő órában sürgősen elvégzendő ellátások (akut ellátások) esetén 5
2 Határidő munkanapokban tervezhető ellátások esetén 5
3 A paksi székhely és a szolgáltatási hely, valamint a Bp-i telephely és a szolgáltatási hely közötti távolság
összértéke 10
4 A biztosítási szolgáltatáson túl, egészségmegőrzési program biztosítása az egészséges életmóddal és a
táplálkozással kapcsolatban 1
5 Szűrővizsgálat egyéni egészségterv lehetőségével 1
6 Helyszíni szűrés lehetősége (mammográfia, tüdőszűrés), amennyiben a jogszabályi feltételek adottak 1
7 Szűrővizsgálat személyenként 1 munkanap alatt történő elvégzése 4
8 A járóbeteg szakorvosi szakellátás keretében az Ajánlatkérő által minimálisan elvárt szakorvosi
szakterületeken felül az ajánlattevő által ajánlott többlet szakterületek száma (db-ban megadva) 3
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: 200000000 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: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
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III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró
okok bármelyike fennáll, továbbá, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be (Kbt. 74. § (1)
bekezdés b) pont).
A megkövetelt igazolási mód 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1-16. § alapján:
Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes
Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia,
hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseinek hatálya alá. Ajánlatkérő az EEKD-t a Közbeszerzési
dokumentumok részeként, elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja.
Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a részvételi felhívásban előírt kizáró
okok előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás részvételi szakaszában kizárólag az EEKD-ban foglalt
nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére, e tekintetben
Ajánlatkérő nem veszi figyelembe és nem értékeli a részvételi jelentkezés részeként, adott esetben
becsatolásra kerülő bármilyen más, az előírt kizáró okokhoz kapcsolódó igazolást, egyéb - nem a Kr. 4. § (1)
bekezdésének megfelelő - nyilatkozatot, dokumentumot.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában:
A Kr. 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis csak az EEKD-t köteles
benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók
tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában: A Kr. 15. § (2) bekezdése szerint
kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis a részvételi jelentkezés részeként Kbt. 67. § (4)
bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell,
hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót. A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l) és n) pontjában meghatározott időtartamot mindig
a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. A kizáró okokra vonatkozó további
igazolásokat az ajánlattételi szakaszban az ajánlattevő az ajánlatkérő felhívására köteles benyújtani, a Kbt.
69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint:
- Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a Kr. III. Fejezet 8. §-ban meghatározottak szerint kell
benyújtania,
- a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a Kr. III. Fejezet 10. §-ban foglaltak szerint kell
benyújtania.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az öntisztázás lehetőségére a Kbt. 64. § alapján. Ajánlatkérő felhívja
a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot
az adott eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig
az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat
valóságtartalmát a részvételre jelentkező erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság:
SZ.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 26. § (1) bek. b)
pontja és 26. § (3) bek. alapján Ajánlatkérő előírja a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII.
törvény (a továbbiakban: Bit.) hatálya alá tartozó biztosítási tevékenységet végző gazdasági szereplők
vonatkozásában a Bit. 4. § (1) bekezdés 18. pontjára is figyelemmel a Bit. 41.§ (1) -(2) bekezdése szerinti
tevékenységi engedéllyel való rendelkezés követelményét a következő egészségbiztosítási ágazatra
kiterjedően: a Bit. nem életbiztosítási ágán belül a (Betegség) ágazata. A Magyarországon kívüli, de
uniós tagállami székhellyel rendelkező ajánlattevők esetében az említett biztosítási ágazatban való

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.159

178

magyarországi tevékenységhez a Szolvencia II irányelv szerinti notifikációs eljárás előzetes lefolytatása is
szükséges.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a Kr. II. Fejezet 2. § (5) bekezdésének megfelelően,
az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy a részvételi felhívás III.1.1) „Kizáró okok és a szakmai
tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság” pontjában az ajánlatkérő által előírt alkalmassági
követelmények teljesülnek.
A Kr. 26. § (3) bekezdése értelmében az utólagos igazolások keretében be kell nyújtani a részvételi felhívás
III.1.1) „Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság” pontjában ajánlatkérő
által előírt, a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) hatálya alá
tartozó biztosítási tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában a Bit. 4. § (1) bekezdés 18.
pontjára is figyelemmel a Bit. 41.§ (1)-(2) bekezdése szerinti tevékenységi engedéllyel való rendelkezés
igazolására az engedély vagy jogosítvány másolatát.
A fenti biztosítási ágazattal [a Bit. nem életbiztosítási ágán belül a (Betegség) ágazata] kapcsolatos
tevékenységi engedély(ek) meglétét az Ajánlatkérő az MNB honlapján a Magyar Nemzeti Bankról szóló
2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban MNB tv.) 43.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti elektronikus
nyilvántartásokban is ellenőrzi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság igazolása tekintetében
irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bekezdései, a KR. 21. § (3)a),21. § (3a) a) pontjai, 21/A. §-a, 24. §
(1) bekezdése és további vonatkozó rendelkezései. AK a KR. 2. § (5)bek.alapján előírja, hogy az EEKD IV.
részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése”pont kitöltésével kell előzetesen
igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést. AK
nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.Az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés ellenőrzését AK két körben végzi: első körben az EEKD dokumentum
alapján, második körben a KR szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4)szerinti
bírálat körében kerül sor.
Az M.1) pontja szerinti alkalmassági követelményre vonatkozó igazolás(oka)t az eljárás második,
ajánlattételi szakaszában, az Ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani,
a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján.
A 321/2015. Kr. 21. § (3) a) alapján a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett,
de 6 évnél nem régebben megkezdett, legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítási szolgáltatás nyújtása tárgyú) referenciáinak ismertetését a 321/2015. (X.
30.) Kr 22. § (1)-(2) bekezdése szerinti formában igazolva, minimálisan az alábbi tartalommal:
-a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe;
-kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (címe és/vagy telefonszáma és/vagy e-mail címe);
-szolgáltatás tárgyának ismertetése (olyan részletezettséggel, hogy abból az előírt alkalmassági feltételnek
történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen);
-a referencia teljesítésének kezdő időpontja (év, hónap, nap pontossággal), valamint a referencia
teljesítésének befejező időpontja (év, hónap, nap pontossággal);
-a teljesített szolgáltatás mennyiségi adatai oly módon, hogy az alkalmasság minimumkövetelményeinek
történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen;
-a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
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Ajánlatkérő az alkalmassági követelményelnek való megfelelés igazolása során kizárólag a vizsgált időszak
(az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 év alatt teljesített (befejezett), de legfeljebb az eljárást
megindító felhívás feladását megelőző 6 éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia
követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Közös részvételre jelentkezés esetén a 22. § (5) bekezdése is alkalmazandó.
A referenciát az ajánlattevő/részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.) A Részvételre jelentkező a szerződés teljesítésére műszaki
és szakmai szempontból akkor minősül alkalmasnak, ha a jelen részvételi felhívás feladását megelőző 3
évben rendelkezik, legalább 1 darab, folyamatosan legalább 12 hónapon keresztül nyújtott, legalább 250
fős biztosítotti állományra vonatkozó szolgáltatás-finanszírozó egészségbiztosítási szolgáltatás nyújtása
tárgyú, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített 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)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 2014.évi LXXXVIII.tv.
a biztosítási tevékenységről
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A nyertes ajánlattevő havonta nyújthat be számlát. Ajánlatkérő a szerződés ellenértékét a nyertes ajánlattevő
által kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1) és (2)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően. A számla kifizetésére a Ptk. mellett a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései
is irányadóak. Az ajánlattétel, a szerződéskötés, a kifizetés és a teljesítés pénzneme a magyar forint.
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:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
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A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
x Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/09/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (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:
1.A szolgáltatás jellegére tekintettel nincs lehetőség részajánlat benyújtására. Ajánlatkérő a teljes
állomány tekintetében kívánja biztosítani a szolgáltatást, csoportos egészségbiztosítási szerződést
kíván kötni. A biztosítotti kör, azaz a „csoport” a teljes állomány, amely csoport nem bontható
meg, jelen esetben a biztosítotti kör természetéből következően megbontás nem értelmezhető.
A szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítás lényege, hogy a biztosítási díjért cserébe a Biztosító
megszervezi és finanszírozza az egészségügyi szolgáltatások nyújtását a biztosítotti kör részére (tehát
a szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítási szolgáltatás nem azonos az egészségügyi szolgáltatások
nyújtásával), így a szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítási szolgáltatás keretei között földrajzi
kötöttségek nélkül elérhetővé válnak a biztosítotti igényeknek megfelelő egészségügyi szolgáltatások.
A szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítási szolgáltatás tehát egynemű tevékenység, az sem a
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finanszírozandó és szervezendő egészségügyi szolgáltatások típusa alapján, sem az egészségügyi
szolgáltatások nyújtásának helyszíne alapján nem bontható részekre. Ezen túlmenően Ajánlatkérő a
részajánlat tétel lehetőségét nem tartja gazdaságilag sem észszerűnek, mivel a szolgáltatás nem osztható
oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
2.Részvételi felhívás IV.2.6. pontjában megadott 1 hónap alatt ajánlatkérő 30 naptári napot ért.
3.Részvételre jelentkező csatolja a részvételi jelentkezést aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V.
törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k)
esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az részvételi jelentkezés/ajánlat aláírására
vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.
4.A részvételre jelentkezőknek csatolniuk kell folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást, ennek hiányában az erről szóló nyilatkozatot EKR űrlap szerint.
5. Idegen nyelvű irat benyújtása esetén az idegen nyelvű irattal együtt annak magyar nyelvű fordítása is
benyújtandó, a Kbt. 47.§ (2) bekezdésében meghatározottak szerint.
6. Amennyiben közös részvételi jelentkezésre kerül sor, akkor a közös részvételre jelentkezők kötelesek
a részletes – közös részvételi jelentkezésről szóló - megállapodást a részvételi jelentkezéshez csatolni, a
vezető (képviselő) cég megjelölésével a részvételi dokumentációban foglaltak szerint.
7. A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján a részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz
igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
8. Részvételre jelentkezőnek csatolni kell a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot (nemleges
tartalommal is), valamint a kapacitást nyújtó szervezet/személy igénybe vétele esetén a nevében kitöltött
egységes európai közbeszerzési dokumentumot a Kbt. 67. § (3) bekezdésének megfelelően.
9. A benyújtott jelentkezésnek felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni a részvételre
jelentkező nevét és címét (székhelyét, lakóhelyét) a Kbt. 68. § (5) bek. szerint.
10. Részvételre jelentkező/ajánlattevő jogosult üzleti titkot megjelölni a Kbt. 44. §-ába foglaltak szerint.
11. Részvételre jelentkezőnek csatolnia kell nyilatkozatát az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz
intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1)
bekezdése szerinti tilalomról.
12. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó
és felső határa: 0-10.
Azon módszerek, amellyel Ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:
- A műszaki leírásban előírt szolgáltatások ajánlati összára (össz nettó Ft/állomány átalánydíj /hónap):
fordított arányosítás.
- Határidő órában sürgősen elvégzendő ellátások (akut ellátások) esetén (pontkiosztás).
- Határidő munkanapokban tervezhető ellátások esetén (pontkiosztás).
- A paksi székhely és a szolgáltatási hely, valamint a Bp-i telephely és a szolgáltatási hely közötti távolság
(fordított arányosítás)
- A biztosítási szolgáltatáson túl, egészségmegőrzési program biztosítása az egészséges életmóddal és a
táplálkozással kapcsolatban (pontkiosztás)
- Szűrővizsgálat egyéni egészségterv lehetőségével (pontkiosztás)
- Helyszíni szűrés lehetősége (mammográfia, tüdőszűrés), amennyiben a jogszabályi feltételek adottak
(pontkiosztás)
- Szűrővizsgálat személyenként 1 munkanap alatt történő elvégzése (pontkiosztás)
- A járóbeteg szakorvosi szakellátás keretében az Ajánlatkérő által minimálisan elvárt szakorvosi
szakterületeken felül az ajánlattevő által ajánlott többlet szakterületek száma (db-ban megadva) (egyenes
arányosítás).
A módszerek ismertetése részletesen a közbeszerzési dokumentumokban található.
Az ajánlattételi szakaszban benyújtandó nyilatkozatokat, szakmai ajánlat nyilatkozat mintáit a
közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
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13.Minősített ajánlattevők: A műszaki és szakmai alkalmasság feltételei és az előírt igazolási módja
a Közbeszerzési Hatóság által meghirdetett, a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvételhez képest szigorúbbak.
14.Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását nem követeli meg és nem teszi lehetővé.
15.Ajánlati kötöttség: a végleges ajánlattételi határidőtől számított 30 nap.
16.Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját jelen eljárásban nem alkalmazza.
17.Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Nagy Szilvia Klára (00175), dr. Taba Zsófia (00115).
18. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 57.§ (2) bekezdését.
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2022/09/14 14:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148. § szerint
Karakterkorlátozás miatt VI.3. pont folytatása:
19.A Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy az EKR-ben csatolt formában benyújtandó
elektronikus dokumentumoknak .pdf, és ahol előírásra került Exel fájlformátumúaknak kell lenniük. A
dokumentumok csatolhatóak egy vagy több file-ban.
20. Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételi jelentkezőket, hogy a Kbt. 66. § (3) bekezdése szerint a részvételi
szakaszban a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot.
21. A Keretszerződés hatályba lépésének időpontja: a) amennyiben a Szerződés aláírására 2023.01.01ét megelőzően kerül sor, a Szerződés hatályba lépésének napja 2023.01.01.; b) amennyiben a Szerződés
aláírására 2023.01.01-ét követően kerül sor, a Szerződés hatályba lépésének időpontja a Szerződés
mindkét Fél által történő aláírásának napja.
22. Ajánlatkérő a Kbt. 87. § (3) bekezdése, valamint a Kbt. 84. § (6) bekezdése alapján megállapodásban
kívánja rögzíteni az ajánlattételi határidőt. A rögzíteni kívánt ajánlattételi határidő 5 naptári nap. Az
ajánlatkérő által javasolt ajánlattételi határidő elfogadására ajánlatkérő nyilatkozat mintát bocsát
rendelkezésre a részvételi szakasz nyilatkozatai között.
Ajánlatkérő tájékoztatja részvételre jelentkezőket, hogy amennyiben az ajánlatkérő és az alkalmasnak
minősített jelentkezők nem tudnak megállapodni az ajánlattételi határidőben, az ajánlattételi határidőt az
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ajánlatkérő állapítja meg, azzal, hogy az általa megállapított határidő nem lehet rövidebb az ajánlattételi
felhívás megküldésének napjától számított tíz napnál.
23. A tárgyalásos eljárás indoklása: A Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pontja: a szerződés jellegével,
összetettségével vagy jogi és pénzügyi kialakításával kapcsolatos sajátos körülmények vagy az ezekhez
kötődő kockázatok miatt előzetes tárgyalások nélkül nem választható ki a legkedvezőbb ajánlat.
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:
2022/08/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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Pécsi Tudományegyetem (17064/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308681202
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Weiszenburger Vivien
Telefon: +36 307571348
E-mail: weiszenburger.vivien@pte.hu
Fax: +36 72501508
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.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000065632022/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/EKR000065632022/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: Oktatás és egészségügy
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Microsoft licenszek beszerzése PTE GINOP
Hivatkozási szám: EKR000065632022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

48000000-8
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Microsoft licenszek beszerzése a PTE részére a GINOP-2.2.1-15-2017-00067 számú projekt keretében, két ajánlati
részben a műszaki leírásban meghatározottak szerint a következő bontásban:
1. ajánlati rész: Adatbáziskezelő licencek beszerzése:
1. Termék neve: SQL Server Ent Core 2 LSA
Termék Cikkszáma: AAA-03757
Beszerzendő mennyiség: 16 darab
Beszerzési egység: 36 hónap szoftverkövetéssel
Program: MPSA Academic
2. Termék neve: SQL Server Std Core 2 LSA
Termék Cikkszáma: AAA-03752
Beszerzendő mennyiség: 8 darab
Beszerzési egység: 36 hónap szoftverkövetéssel
Program: MPSA Academic
2. ajánlati rész: Szerver operációs rendszer licencek beszerzése:
1. Termék neve: Win Server Std Core 16 LSA
Termék Cikkszáma: AAA-90060
Beszerzendő mennyiség: 12 darab
Beszerzési egység: 36 hónap szoftverkövetéssel
Program: MPSA Academic
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: Adatbáziskezelő licencek beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7622 Pécs Szántó Kovács János 1/b,
informatikai.beszerzes@listserv.pte.hu
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Adatbáziskezelő licencek beszerzése a PTE részére a GINOP-2.2.1-15-2017-00067 számú projekt keretében, a
műszaki leírásban meghatározottak szerint a következő bontásban:
1. ajánlati rész: Adatbáziskezelő licencek beszerzése:
1. Termék neve: SQL Server Ent Core 2 LSA
Termék Cikkszáma: AAA-03757
Beszerzendő mennyiség: 16 darab
Beszerzési egység: 36 hónap szoftverkövetéssel
Program: MPSA Academic
2. Termék neve: SQL Server Std Core 2 LSA
Termék Cikkszáma: AAA-03752
Beszerzendő mennyiség: 8 darab
Beszerzési egység: 36 hónap szoftverkövetéssel
Program: MPSA Academic
(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: 2 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-2.2.1-15-2017-00067
II.2.14) További információ:
II.2.5) Értékelési szempontok:
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Értékelési szempont: Legalacsonyabb ár. Ajánlatkérő amiatt alkalmazza a legalacsonyabb ár értékelési
szempontot, mert igényeinek
olyan konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, amely esetében
a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése
szolgálja.
II.2.7) A szerződés időtartama:
Ajánlatkérő a megjelölt 2 hónapon 60 naptári napot ért.
II.2.1)
Elnevezés: Szerver operációs rendszer licencek beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7622 Pécs Szántó Kovács János 1/b,
informatikai.beszerzes@listserv.pte.hu
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szerver operációs rendszer licencek beszerzése a PTE részére a GINOP-2.2.1-15-2017-00067 számú projekt
keretében, a műszaki leírásban meghatározottak szerint a következő bontásban:
1. Termék neve: Win Server Std Core 16 LSA
Termék Cikkszáma: AAA-90060
Beszerzendő mennyiség: 12 darab
Beszerzési egység: 36 hónap szoftverkövetéssel
Program: MPSA Academic
2. Termék neve: Win Server Std Core 2 LSA
Termék Cikkszáma: AAA-2863
Beszerzendő mennyiség: 4 darab
Beszerzési egység: 36 hónap szoftverkövetéssel
Program: MPSA Academic
(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: 2 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)
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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: GINOP-2.2.1-15-2017-00067
II.2.14) További információ:
II.2.5) Értékelési szempontok:
Értékelési szempont: Legalacsonyabb ár. Ajánlatkérő amiatt alkalmazza a legalacsonyabb ár értékelési
szempontot, mert igényeinek
olyan konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, amely esetében
a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése
szolgálja.
II.2.7) A szerződés időtartama:
Ajánlatkérő a megjelölt 2 hónapon 60 naptári napot ért.
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 igazolásának módja és folyamata: Az eljárásban
nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet
részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében
meghatározott kizáró okok hatálya
alá tartozik.
Előzetes igazolási mód:
A kizáró okok igazolásának módja tekintetében irányadó: a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdése, a 321/2015. (X.30.)
Korm.
rendelet 3. §-a és a 4. § (1) bekezdése. A kizáró okok fenn nem állását Ajánlattevőnek (közös
ajánlattevőnek), valamint adott esetben a
kapacitást biztosító szervezetnek előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentum
(továbbiakban: EEKD) kitöltésével
köteles igazolnia.
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra az Ajánlattevőnek (közös
ajánlattevőnek) a 321/2015. (X.
30.) Kr. 8.§, 10. § és a 12-16. §-aiban meghatározottak szerint kell igazolnia. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) pontja tekintetében
az igazolás módja: a Kr. 8. § i) pont ib) alpontjában, valamint a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak
szerint. A Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont kc) pontja tekintetében az igazolás módja: a Kr. 8. § i) pont ic) alpontjában, valamint a 10. § g) pont
gc) alpontjában foglaltak
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szerint. A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), e) pontja és (2) bekezdése tekintetében az igazolás módja: a Kr. 8.§ a)
pontjában foglaltak
szerint.
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján, hogy a
szerződés teljesítéséhez
nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 74. §
(1) bekezdése
értelmében: Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az
alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezetet, aki a kizáró okok [62. § (1)-(2) bekezdés] hatálya alá tartozik; illetőleg akinek a részéről a
kizáró
ok az eljárás során következett be; figyelemmel a Kbt. 64. §-ában foglaltakra. Ajánlattevő ajánlatában a Kbt.
67. § (1) bekezdés alapján
köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát benyújtani. A 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 13. §a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező,
az ajánlathoz, illetve a
részvételi jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az Ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban
változásbejegyzési eljárás, úgy erre
vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
Utólagos igazolás:
A Rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró
okokra vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Rendelet 8.§, 10.§, 12-16. §-ának megfelelően kell
igazolnia, hogy nem tartozik az
eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében az igazolás módja: a Rendelet 8. § i) pont ib)
alpontjában, valamint a 10. § g)
pont gb) alpontjában foglaltak szerint (EKR űrlap).
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében az igazolás módja: a Rendelet 8. § i) pont ic)
alpontjában, valamint a 10. § g)
pont gc) alpontjában foglaltak szerint (EKR űrlap).
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), e) pontja és (2) bekezdése tekintetében az igazolás módja: a Kr. 8.§ a)
pontjában foglaltak szerint.
(egyénileg csatolandó közjegyző vagy gazdasági, szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat)
Ajánlatkérő a felhívás feladásának dátumánál korábbi keltezésű igazolásokat, nyilatkozatokat is elfogad a
kizáró okokra és az
alkalmassági követelményekre vonatkozóan, mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve
adat tartalma valós. Az
ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön
nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 63. § (3) bekezdésére, a Kbt. 73. § (1) c) pontjára, a Kbt. 74. § (1)
bekezdésére. Öntisztázás a
Kbt. 64. § szerint történik. 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
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kell benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdése által
biztosított lehetőséggel élve nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdése által biztosított
lehetőséggel élve nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1) Az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai
alkalmassága igazolható az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap)
legjelentősebb szállításaiból származó referenciáinak bemutatásával (ismertetésével), megjelölve a
teljesített darabszámot, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját évhónap-nap bontásban), a
szerződést kötő másik felet, a szerződés tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági
minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), továbbá nyilatkozni
kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciákat a
szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy - amennyiben a szerződést kötő másik
fél nem a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek
esetében nem olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján
ajánlatkérőnek minősül - az ajánlattevő, illetve az az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell
igazolni [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdés].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1) Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 6 éven belül (72 hónapban) megkezdett és legfeljebb 3 éven belül (36 hónap) befejezett, az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített:
1. ajánlati rész tekintetében: legalább 15 db licensz szállítását;
2. ajánlati rész tekintetében: legalább 7 db licensz szállítását;
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a három év teljesítéseinek igazolása tekintetében a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Az alkalmasság
igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók. Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdésében foglaltak
alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentum
formanyomtatványában megjelölten az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja
az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész: alfa pont), azaz az alkalmassági
követelményekre vonatkozó részt nem kell a formanyomtatványban kitölteni. A referenciakövetelmények
több szerződésből is teljesíthetők. Az előírt alkalmassági követelménynek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a
Kbt. 65.§ (6)-(7) bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet.
Az előírt alkalmassági követelmény részenként több szerződésből teljesíthető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér:
Amennyiben Lecencadó a Szerződés teljesítésével olyan okból, amelyért felelős, késedelembe esik, késedelmi
kötbért köteles Felhasználónak
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fizetni. Alapja a Szerződés 11.1. pontjában rögzített teljes nettó díj, mértéke 1% naptári naponként, de legfeljebb
20 naptári napnak megfelelő összeg.
Meghiúsulási kötbér:
Amennyiben a Licencadónak a Szerződés teljesítésével kapcsolatos késedelme – olyan okból, amelyért felelős
- meghaladja 20 naptári napot, a Felhasználó jogosult a Szerződést meghiúsultnak tekinteni, és elállni a
Szerződéstől vagy a Szerződést felmondani.
Amennyiben a Szerződés teljesítése bármely olyan okból, amelyért a Licencadó felelős, meghiúsul, - beleértve az
olyan 20 naptári napot meghaladó késedelem esetét, amelyért a Licencadó felelős -, a Licencadó meghiúsulási
kötbért köteles a Felhasználónak fizetni.
Alapja a Szerződés 11.1. pontjában rögzített teljes nettó díj, mértéke a kötbéralap 30%-a.
A késedelmi és meghiúsulási kötbér együttes alkalmazására nincs lehetőség.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi feltételt a szerződéstervezet tartalmazza.
Kifizetés a Szerződés teljesítését követően utólag, a Szerződés szerint kiállított számla ellenében, banki átutalással.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Részszámla benyújtására nincs lehetőség.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF)
A számla kiegyenlítése a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, a Kbt. 135. § (1) és (6), a Ptk. 6:130. § (1)-(2), az
Áht., valamint a
KD-ban rögzített részletes fizetési feltételek szerint 100,000000 %-ban a GINOP-2.2.1-15-2017-00067 európai uniós
forrásból, utófinanszírozással történik.
A számla kiegyenlítése 30 napon belül, banki átutalással történik. A Ptk. 6:130. § (1) bekezdése alapján a fizetési
határidő kezdete a Szerződés és a jogszabályok szerint kiállított számla Felhasználó általi kézhezvételének napja.
Késedelmi kamat Ptk. 6:155. § (1) bek. szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
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IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/09/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/09/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása az Elektronikus
Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait a Kbt 68. §-a
tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) korm.rendelet 15. § (2) bekezdésére.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló
424/2017.(XII. 19.) Korm. rendelet (e-Kr.) szabályai szerint, elektronikusan folytatja le. Az elektronikus
közbeszerzési rendszer (EKR) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges (https://
ekr.gov.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhetősége: https://ekr.gov.hu/portal/
tamogatas. 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
Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
2. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési
eljárással kapcsolatos, a Kbt.-
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ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR-ben
történik. Az EKR-ben
továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben
támasztott követelményekkel,
valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az eKr. 11-12. §-ai, valamint a
Kbt. 41/A. §-a szabályozzák.
3. Az ajánlatban be kell nyújtani:
- Kbt.66.§(5) szerinti felolvasólap (EKR űrlap)
- Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot, nemleges tartalommal is;
- Kbt.67.§(4) bekezdése szerinti nyilatkozat (EKR űrlap)
- 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
előírásai szerint;
- a Kbt. 44. § szerint az üzleti titkot elkülönítetten, és arról szólónyilatkozatot indoklással a 424/2017. (XII.
19.) Kr. 11. § (4) bek.
szerint; a 321/2015.(X.30.) Kr. 13. §-a szerinti dokumentumokat, illetve nemleges nyilatkozatot;
- aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldányát,ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által
ellenjegyzett
aláírásmintáját.
- az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) (EKR űrlap)
- nyilatkozat szerződés aláírásáról
- AK előírja nyilatkozat benyújtását a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti
tilalomról. Amennyiben AT a tilalom hatálya alá tartozik, az ajánlat Kbt. 73. § (1) e) pontja alapján
érvénytelen. Amennyiben AT hiánypótlást követően sem nyújtja be, vagy továbbra is hiányosan nyújtja
be, az ajánlat Kbt. 73. § (1) e) pontja alapján érvénytelen.
A csatolandó dokumentumok teljes körét a közbeszerzési dokumentáció iratjegyzéke tartalmazza.
4. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.
5. 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.
6. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. §-ában és a Kbt. 36. §-ában foglaltakra.
7. Az Ajánlatkérő kizárja a közös ajánlatot tevő nyertesek által gazdálkodó szervezet létrehozását a
teljesítéshez (Kbt. 35. § (8)-(9).
8. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt
terheli.
9. Az ajánlathoz a termékkel szemben elvárt minimumkövetelmények igazolása céljából szakmai
ajánlatként csatolni kell a megajánlott termék
paramétereit, tulajdonságait bemutató műszaki leírást, valamint a műszaki megfelelőség igazolása
tekintetében ajánlattevőnek az ajánlatában
fel kell tüntetnie a konkrét gyártót és típusmegjelölést, valamint a termék származási helyét. Amennyiben
ajánlattevő ajánlatában nem nyújtja be szakmai ajánlatát, ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné
nyilvánítja a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján.
10. Felhívjuk a figyelmet, hogy a IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama alatt Ajánlatkérő 60
napot ért, tekintettel arra,
hogy az eljárás a 272/2014 ( XI.5) Korm. rend. szerinti ellenőrzés mellett zajlik. Ajánlatkérő a Kbt. 70.§ (2)
bekezdésére, miszerint
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amennyiben az elbírálást nem tudja olyan időtartam alatt elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást
lezáró döntésről való
értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön, felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak
meghatározott időpontig
történő további fenntartására.
11. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és rendeletei, különösen a 424/2017. (XII. 19.) Kr. irányadók.
12. Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét
ajánlatkérő számára megismerhetővé
teszi; a Kbt. 143.§ (2)-(3) szerinti ügyletekről haladéktalanul értesíti.
13. Kiegészítő tájékoztatás: a Kbt. 56. § (1)-(6) és a KD-ben foglaltak az irányadók.
14. Hiánypótlás (HP): Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ szerint biztosítja. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a
Kbt. 71.§ (6) bekezdés
alapján nem rendel el újabb HP-t, ha a HP-al ajánlattevő az ajánlatban korábban nemszereplő gazdasági
szereplőt vont be az
eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb HP. Ajánlatkérő továbbá felhívja a
figyelmet a Kbt. 69. § (5)
bekezdésében foglaltakra.
15. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozással jelzi, hogy a jelen
felhívásban a szerződés
teljesítésére való alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg az
ajánlati felhívás III.1.3) valamennyi pontja esetében.
16. FAKSZ: dr. Szabó-Gothard Máté lajstromszáma: 00952
17. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
18. Egyenértékűség: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban
meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy
védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra történő utalás esetén az
ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni. A meghatározott
gyártmányú vagy eredetű
dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy
védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra való utalás ugyancsak a
tárgy egyértelmű beazonosítását szolgálja, az Ajánlatkérő ezekkel egyenértékű minőség biztosítása
érdekében tett intézkedéseket is
elfogad. Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő
módon, bármely megfelelő
eszközzel kell bizonyítsa, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a
közbeszerzési műszaki leírásban
meghatározott követelményeknek. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés].
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
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Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
rendelkezéseinek 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:
2022/08/11 (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 (16861/2022)
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: Berencsi Bernadett
Telefon: +36 208259928
E-mail: berencsi.bernadett@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109611
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000954462022/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/EKR000954462022/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: Ultrahang beszerzés, szervizelés és karbantartás
Hivatkozási szám: EKR000954462022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

33112200-0
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
3 db ultrahang készülék beszerzése, szervizelése és karbantartása a jótállást követő 60 hónap időtartamban
adásvételi szerződés keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Ultrahang beszerzés, szervizelés és karbantartás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33112200-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1.Belgyógyászati és Hematológiai Klinika (1088 Bp.,Szentkirályi
utca 46.)
2.Belgyógyászati és Onkológiai Klinika (1083 Bp.,Korányi Sándor utca 2/a.)
3.Pulmonológiai Klinika (1083 Bp.,Tömő utca 25-29.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3 (három) db kardiológiai vizsgálatokra alkalmas ultrahang készülék beszerzése, 12 (tizenkettő) hónap jótállás
biztosítása, valamint ezt követően a készülékek szervizelése és karbantartása 60 (hatvan) hónap időtartamban,
adásvételi szerződés keretében a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban foglalt
tulajdonságok és minimum-követelmények szerint.
A részletes műszaki-szakmai követelményeket és szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentumok
részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
Fő finanszírozási feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem, részszámlázási lehetőséget a szervizelési és karbantartási munkák tekintetében biztosít.
A berendezések ellenértékét Ajánlatkérő utólag, az igazolt teljesítést követően, a teljesítésigazolás birtokában;
míg a szervizelés és karbantartási munkák díját havonta, utólag, egy összegben, az igazolt teljesítést követően,
az adott hónapot lezáró teljesítésigazolás birtokában; a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (10) bekezdései alkalmazásával, a
számla igazolt kiállítását követően 30 (harminc) napon belül, banki átutalással teljesíti.
Az aktuális havi szervizelési és karbantartási átalánydíjat tartalmazó egyösszegű számla a tárgyhónapot követő
hónap 5. (ötödik) napjáig benyújtandó az előző havi teljesítésre vonatkozóan.
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.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.159

200

A kifizetés pénzneme: HUF.
Az ajánlati árnak a teljesítés során felmerülő összes költséget tartalmaznia kell, azon 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.
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás II.2.5) pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés
c) pontjára tekintettel határozta meg: a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat értékelési szempontja kerül
alkalmazásra.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont:
Az 1.1. és 1.2. alszempontok esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) az értékelés módszere a
fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 (tíz) pontot kap.
A 2. minőségi részszempont esetében Ajánlatkérő a pontkiosztás módszerével határozza meg a pontszámokat. Az
előnyös tulajdonsággal rendelkező ajánlat 10 (tíz) pontot kap, az előnyös tulajdonsággal nem rendelkező ajánlat 0
(nulla) pontot.
A 3. minőségi részszempont esetében Ajánlatkérő a pontkiosztás módszerével határozza meg a pontszámokat, a
műszaki tulajdonság sávos meghatározásával: min. 90 fok, azaz 90 foknál kevesebb: 0 (nulla) pont; 90 fok: 1 (egy)
pont; 91-119 fok: 5 (öt) pont; 120 (egyszázhúsz) fok vagy több: 10 pont.
Az 1.2. alszempont részletes magyarázata:
A jótállás időtartama alatt érvényben lévő paraméterekkel azonos, a készülékre és a vizsgálófejekre vonatkozó
teljes körű (beleértve a kiszállási díjat, munkadíjat, a szoftver-frissítések költségeit, a szükséges alkatrészek
ellenértékét, a felülvizsgálatok díját, adott esetben a fejcserét is) 60 (hatvan) hónap időtartamú szervizelés és
karbantartás ára a 3 (három) db megajánlott berendezés vonatkozásában összesen (HUF) (előny a kisebb).
Az "Ár kritérium" súlyszáma összesen 80, melynek megoszlása az alszempontok között: 1.1. alszempont: 70, 1.2.
alszempont: 10.
(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 Triplex üzemmód: B + Color + CW megléte (Igen/Nem) 10
2 A Phased Array vizsgálófej látószöge (fok) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 74 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
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vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező/ajánlattevő
olyan gazdasági szereplő, aki Oroszországhoz köthető személynek minősül az ukrajnai helyzetet
destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi
rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában előírtakra figyelemmel. A 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k.
cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában előírtak értelmében, az ajánlatba be kell nyújtani az ajánlattevő arra
vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem Oroszországhoz köthető személy.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok 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. §-ában foglaltak szerint igazolja megbízhatóságát (öntisztázás).
A megkövetelt igazolási mód:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-ai 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)
bekezdéseiben foglalt kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdéseire 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.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike, kapacitást nyújtó szervezet(ek)/személy(ek)
igénybevétele esetén az érintett szervezet(ek)/személy(ek) mindegyike képviseletében az ajánlattevő
képviselője tölti ki az EKR űrlapokat.
A Kbt. 67. § (4) bek. alapján az ajánlatba be kell nyújtani – a vonatkozó EKR űrlap 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 1-8., 10., 12-14. § és 16. § rendelkezései szerint kell
igazolni(a).
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A Kbt. 69. § (6) bek. értelmében az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet
úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bek. szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt
követő, meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglaltakra. Amennyiben öntisztázás esete áll fenn, az
ajánlattevő a Kbt. 64. § (2) bek. szerint köteles azt igazolni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend 8. § ib) és ic) pontjai értelmében az ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bek k)
pont kb) és kc) alpontjai vonatkozásában nyilatkozatot kell benyújtania a rendeletben előírt tartalommal.
Az ajánlattevőnek nyilatkoznia – a vonatkozó EKR űrlap felhasználásával - 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 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) bek. 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.
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 az 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
referenciáját legalább az alábbi tartalommal:
• a szerződés tárgya olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés
megállapítható legyen,
• a teljesítés mennyisége (darab és időtartam),
• 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. 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.
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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.
M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja, illetve a 16/2012. (II. 16.) Korm.
rendelet 9. § (2) bekezdése alapján benyújtandó az ajánlattevő által megajánlott termékek (berendezések)
vonatkozásában az MDR-ben, az IVDR-ben, illetve az orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben, vagy
az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben előírtak szerint megfelelőségi
nyilatkozat és – ha az orvostechnikai eszköz vagy az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz
forgalomba hozatalához az MDR, az IVDR, illetve az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet, vagy az
in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges – CE megfelelőségi
tanúsítvány.
A Kbt. 67. § (1) bek. értelmében a gazdasági szereplő ajánlatában köteles az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes
igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az EEKD IV. részének (alfa)
szakaszát kitölteni.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók.
Az alkalmassági követelményeknek – a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel – közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek, illetve az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak szerint.
Az alkalmassági követelmények teljesülésére vonatkozó igazolásokat, a III.1.3) pont szerinti részletes
adatokat is tartalmazó nyilatkozatait kizárólag az értékelési részszempontokra figyelemmel
legkedvezőbbnek tekinthető – illetve Ajánlatkérő erre vonatkozó döntése alapján az értékelési sorrendben
azt követő legkedvezőbb – ajánlattevő köteles csatolni Ajánlatkérő eljárás eredményéről szóló döntését
megelőző felhívására. [Kbt. 69. § (4), (6) bekezdései]
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bek. rendelkezéseire a
minősített ajánlattevők vonatkozásában.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati
felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített referenciával, amely legalább 1 (egy) darab ultrahang készülék szállítására és annak
legalább 12 (tizenkettő) hónapon keresztül történő szervizelésére és karbantartására vonatkozik.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 (hat) éven (72 hónap) belül megkezdett
szállításokat veszi figyelembe.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a megajánlott termékekre (berendezésekre)
vonatkozó megfelelőségi nyilatkozattal és – ha a vonatkozó jogszabályok 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:
A nyertes ajánlattevő szavatosságot vállal, hogy a szerződés tárgyát képező teljesítés megfelel a jogszabályoknak,
az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, a nyertes ajánlat és a szerződés minőségi és
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egyéb követelményeinek. Ajánlatkérő kellékszavatossági jogokat (meghibásodott alkatrész kijavítása, kicserélése
tekintetében) érvényesíthet.
Az adásvétel esetében:
Késedelmi kötbér: alapja az áru nettó ellenértéke, mértéke 0,5%/naptári nap, de legfeljebb 20 (húsz) %.
Meghiúsulási kötbér: alapja a szerződés nettó értéke, mértéke 30 (harminc) %.
A szerviz-szolgáltatás és karbantartás esetében:
Késedelmi kötbér: alapja a késedelmes teljesítéssel érintett készülékre vonatkozó havi nettó átalánydíj 0,5 (fél) %a/naptári nap, de legfeljebb 20 (húsz) %.
Meghiúsulási kötbér: alapja a szerviz-szolgáltatás és karbantartás még hátralévő nettó átalánydíja, mértéke 30
(harminc) %.
Jótállás: 12 (tizenkettő) hónap időtartam.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 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
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
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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)
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: 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. §-ában foglaltak
szerint történik.
Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR-en keresztül, az eljárás 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:
Rövidítések: AK=ajánlatkérő; AT=ajánlattevő; AF=ajánlati felhívás; KD=közbeszerzési dokumentumok
1. Az ajánlatba csatolnia kell:
Benyújtandó iratok jegyzéke (EKR űrlapok):
- Felolvasólap,
- Kbt. 66. § (2) bek,
- Nyilatkozat kizáró okokról,
- Kbt. 62. § (1) bek. k) kb) (bírálati szakaszban, de már az ajánlat részeként benyújtható),
- Kbt. 62. § (1) bek. k) kc) (bírálati szakaszban, de már az ajánlat részeként benyújtható),
- Kbt. 67. § (4) bek.,
- Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (nemleges tartalom esetén is),
- Kbt. 66. § (6) bek.,
- Kbt. 65. § (7) bek.,
- Nyilatkozat üzleti titokról,
- EEKD az alkalmasság és a kizáró okok fenn nem állásának előzetes igazolására.
2. Benyújtandó a KD részeként rendelkezésre bocsátott „közbeszerzési műszaki leírás” táblázat kitöltött
formában, az előírt műszaki-szakmai tulajdonságok és minimum-követelmények igazolására; a
megajánlott termékek (berendezések) magyar nyelvű fényképes prospektusa/termékleírása és/vagy
magyar nyelvű fényképes használati utasítása.
3. Benyújtandó a jogi személynek minősülő AT, valamennyi közös AT, illetőleg - ha ilyet az AT az
alkalmasság igazolásához igénybe vesz - az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító, cégkivonata
szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos
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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 AK 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 AT-k nyilatkozatát, melyben kijelölik maguk közül azt az AT-t, aki a közös AT-k nevében eljárni jogosult
és a közös AT-ket a közbeszerzési eljárás során kizárólagosan képviseli, és amelynek a cégjegyzésre
jogosult képviselője a közös AT-k nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A meghatalmazásnak
(megállapodásnak) ki kell terjednie arra, hogy a közös AT-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő az
eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös AT-k
képviseletében eljárhat.
Csatolni kell továbbá a közös AT-k együttműködési megállapodását.
7. Felhívjuk a figyelmet, hogy a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest AK szigorúbban állapította
meg az AT-k műszaki, szakmai alkalmasságának feltételeit és azok igazolását a III.1.3) pontban.
8. A IV.2.6) pontban megadott 1 (egy) hónap 30 (harminc) naptári napot jelent.
9. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Ajánlatkérő nyilvános előzetes piaci konzultációt
(a továbbiakban: EPK) tartott, melynek során érkezett javaslatokat nem vette figyelembe a KD
véglegesítése során. EPK azonosító száma az EKR-ben: EKR001134632022.
10. A Kbt. 71. § (6) bek. alapján AK egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást.
11. A Kbt. 55.§ (7) bekezdés azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az AT-nek a korábban benyújtott
ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia.
12. FAKSZ neve Kovácsné Veres Valéria, lajstromszám: 01086; Gredics Éva, lajstromszám: 01291.
13. Az eljárás tárgya nem osztható árubeszerzés a hozzájuk szorosan kapcsolódó szolgáltatásokkal, melyre
tekintettel Ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlattételt.
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 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:
2022/08/11 (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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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (17036/2022)
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: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Nemzeti azonosítószám: 15813743215
Postai cím: Szent István Utca 68
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gerliczki Andrea
Telefon: +36 42523600
E-mail: dr.gerliczki.andrea@szszbmk.hu
Fax: +36 42599799
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szszbmk.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/EKR000652502022/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):

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.159

209

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000652502022/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
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: Infúziós labor anyagainak beszerzése 2022
Hivatkozási szám: EKR000652502022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

33194120-3
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Infúziós labor anyagainak beszerzése (infúziós palackok, infúziós gumidugó és alumínium zárókupak)
I. rész: Infúziós palack 500 ml-es
II. rész: Infúziós palack 100 ml-es (nátron üveges)
III. rész: Infúziós palack 250 ml-es
IV. rész: Infúziós palack 250 ml-es (boroszilikát üveges)
V. rész: Infúziós palack 100 ml-es (boroszilikát üveges)
VI. rész: Infúziós gumidugó
VII. rész: Infúziós alumínium zárókupak
VIII. rész: Infúziós palack 1000 ml-es (nátron üveges)
IX. rész: Infúziós palack 1000 ml-es (boroszilikát üveges)
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: Infúziós palack 500 ml-es
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33194120-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye (4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
I. rész: Infúziós palack 500 ml-es
A beszerzés 24 hónapra számított mennyisége 95.000 db termék a műszaki leírásban rögzítetteknek megfelelően,
Az Ajánlattevő (At) által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek, a ténylegesen
leszállítandó Mennyiségeket eseti megrendelések határozzák meg. Ak a mennyiségtől legfeljebb +20 %kal eltérhet. Az árajánlatot az ártáblázatban meghatározott tervezett mennyiségre tekintettel szükséges
megadni. A műszaki követelmények Részben meghatározott előírások az egyes termékek tekintetében
minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb jellemzőkkel
rendelkező termék megajánlhat, amely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. AK tájékoztatja
az Ajánlattevőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3)
bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,tevékenységre, személyre, szabadalomra
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vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető,meghatározása tette
szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és
az,ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal
egyenértékű dolgot, a megjelölt,terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség
esetén - az Ajánlattevőnek igazolnia kell. A megajánlott,termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőkfigyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság,D.225/9/2009 számú határozatára:
„A Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki Elvárást tartalmazó ajánlatkérői,beszerzési
igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely
konkrét,termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen
eljárás tárgya árubeszerzés.”
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Fizetési feltételek (minden részre): eseti rendelésenként, telj.ig. alapján, számla ellenében, utólag, a Kbt.135. §
(1),(5) s (6) bek., és a Ptk. 6:130. § (3) bek. szerint, 60 napos határidővel, a 1997. évi LXXXIII. tv 9/A. § alapján. Az
ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás Ft-ban történik.
II.2.1)
Elnevezés: Infúziós palack 100 ml-es (nátron üveges)
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Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33194120-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye (4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
II. rész: Infúziós palack 100 ml-es (nátron üveges)
A beszerzés 24 hónapra számított mennyisége 58.000 db termék a műszaki leírásban rögzítetteknek megfelelően,
Az Ajánlattevő (At) által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek, a ténylegesen
leszállítandó Mennyiségeket eseti megrendelések határozzák meg. Ak a mennyiségtől legfeljebb +20 %kal eltérhet. Az árajánlatot az ártáblázatban meghatározott tervezett mennyiségre tekintettel szükséges
megadni. A műszaki követelmények Részben meghatározott előírások az egyes termékek tekintetében
minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb jellemzőkkel
rendelkező termék megajánlhat, amely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. AK tájékoztatja
az Ajánlattevőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3)
bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,tevékenységre, személyre, szabadalomra
vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető,meghatározása tette
szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és
az,ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal
egyenértékű dolgot, a megjelölt,terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség
esetén - az Ajánlattevőnek igazolnia kell. A megajánlott,termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőkfigyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság,D.225/9/2009 számú határozatára:
„A Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki Elvárást tartalmazó ajánlatkérői,beszerzési
igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely
konkrét,termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen
eljárás tárgya árubeszerzés.”
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
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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:
Fizetési feltételek (minden részre): eseti rendelésenként, telj.ig. alapján, számla ellenében, utólag, a Kbt.135. §
(1),(5) s (6) bek., és a Ptk. 6:130. § (3) bek. szerint, 60 napos határidővel, a 1997. évi LXXXIII. tv 9/A. § alapján. Az
ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás Ft-ban történik.
II.2.1)
Elnevezés: Infúziós palack 250 ml-es
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33194120-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye (4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
III. rész: Infúziós palack 250 ml-es
A beszerzés 24 hónapra számított mennyisége 20.400 db termék a műszaki leírásban rögzítetteknek megfelelően,
Az Ajánlattevő (At) által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek, a ténylegesen
leszállítandó Mennyiségeket eseti megrendelések határozzák meg. Ak a mennyiségtől legfeljebb +20 %kal eltérhet. Az árajánlatot az ártáblázatban meghatározott tervezett mennyiségre tekintettel szükséges
megadni. A műszaki követelmények Részben meghatározott előírások az egyes termékek tekintetében
minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb jellemzőkkel
rendelkező termék megajánlhat, amely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. AK tájékoztatja
az Ajánlattevőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3)
bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,tevékenységre, személyre, szabadalomra
vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető,meghatározása tette
szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és
az,ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal
egyenértékű dolgot, a megjelölt,terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség
esetén - az Ajánlattevőnek igazolnia kell. A megajánlott,termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőkfigyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság,D.225/9/2009 számú határozatára:
„A Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki Elvárást tartalmazó ajánlatkérői,beszerzési
igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely
konkrét,termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen
eljárás tárgya árubeszerzés.”
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
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Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Fizetési feltételek (minden részre): eseti rendelésenként, telj.ig. alapján, számla ellenében, utólag, a Kbt.135. §
(1),(5) s (6) bek., és a Ptk. 6:130. § (3) bek. szerint, 60 napos határidővel, a 1997. évi LXXXIII. tv 9/A. § alapján. Az
ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás Ft-ban történik.
II.2.1)
Elnevezés: Infúziós palack 250 ml-es (boroszilikát üveges)
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33194120-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye (4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
IV. rész: Infúziós palack 250 ml-es (boroszilikát üveges)
A beszerzés 24 hónapra számított mennyisége 7.100 db termék a műszaki leírásban rögzítetteknek megfelelően,
Az Ajánlattevő (At) által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek, a ténylegesen
leszállítandó Mennyiségeket eseti megrendelések határozzák meg. Ak a mennyiségtől legfeljebb +20 %kal eltérhet. Az árajánlatot az ártáblázatban meghatározott tervezett mennyiségre tekintettel szükséges
megadni. A műszaki követelmények Részben meghatározott előírások az egyes termékek tekintetében
minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb jellemzőkkel
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rendelkező termék megajánlhat, amely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. AK tájékoztatja
az Ajánlattevőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3)
bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,tevékenységre, személyre, szabadalomra
vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető,meghatározása tette
szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és
az,ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal
egyenértékű dolgot, a megjelölt,terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség
esetén - az Ajánlattevőnek igazolnia kell. A megajánlott,termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőkfigyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság,D.225/9/2009 számú határozatára:
„A Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki Elvárást tartalmazó ajánlatkérői,beszerzési
igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely
konkrét,termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen
eljárás tárgya árubeszerzés.”
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
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Fizetési feltételek (minden részre): eseti rendelésenként, telj.ig. alapján, számla ellenében, utólag, a Kbt.135. §
(1),(5) s (6) bek., és a Ptk. 6:130. § (3) bek. szerint, 60 napos határidővel, a 1997. évi LXXXIII. tv 9/A. § alapján. Az
ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás Ft-ban történik.
II.2.1)
Elnevezés: Infúziós palack 100 ml-es (boroszilikát üveges)
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33194120-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye (4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
V. rész: Infúziós palack 100 ml-es (boroszilikát üveges)
A beszerzés 24 hónapra számított mennyisége 11.400 db termék a műszaki leírásban rögzítetteknek megfelelően,
Az Ajánlattevő (At) által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek, a ténylegesen
leszállítandó Mennyiségeket eseti megrendelések határozzák meg. Ak a mennyiségtől legfeljebb +20 %kal eltérhet. Az árajánlatot az ártáblázatban meghatározott tervezett mennyiségre tekintettel szükséges
megadni. A műszaki követelmények Részben meghatározott előírások az egyes termékek tekintetében
minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb jellemzőkkel
rendelkező termék megajánlhat, amely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. AK tájékoztatja
az Ajánlattevőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3)
bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,tevékenységre, személyre, szabadalomra
vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető,meghatározása tette
szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és
az,ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal
egyenértékű dolgot, a megjelölt,terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség
esetén - az Ajánlattevőnek igazolnia kell. A megajánlott,termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőkfigyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság,D.225/9/2009 számú határozatára:
„A Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki Elvárást tartalmazó ajánlatkérői,beszerzési
igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely
konkrét,termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen
eljárás tárgya árubeszerzés.”
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
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A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Fizetési feltételek (minden részre): eseti rendelésenként, telj.ig. alapján, számla ellenében, utólag, a Kbt.135. §
(1),(5) s (6) bek., és a Ptk. 6:130. § (3) bek. szerint, 60 napos határidővel, a 1997. évi LXXXIII. tv 9/A. § alapján. Az
ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás Ft-ban történik.
II.2.1)
Elnevezés: Infúziós gumidugó
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33194120-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye (4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
VI. rész: Infúziós gumidugó
A beszerzés 24 hónapra számított mennyisége 1.080.000 db termék a műszaki leírásban rögzítetteknek
megfelelően, Az Ajánlattevő (At) által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek,
a ténylegesen leszállítandó Mennyiségeket eseti megrendelések határozzák meg. Ak a mennyiségtől legfeljebb
+20 %-kal eltérhet. Az árajánlatot az ártáblázatban meghatározott tervezett mennyiségre tekintettel szükséges
megadni. A műszaki követelmények Részben meghatározott előírások az egyes termékek tekintetében
minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb jellemzőkkel
rendelkező termék megajánlhat, amely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. AK tájékoztatja
az Ajánlattevőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3)
bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,tevékenységre, személyre, szabadalomra
vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető,meghatározása tette
szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és
az,ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal
egyenértékű dolgot, a megjelölt,terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség
esetén - az Ajánlattevőnek igazolnia kell. A megajánlott,termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőkfigyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság,D.225/9/2009 számú határozatára:
„A Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki Elvárást tartalmazó ajánlatkérői,beszerzési
igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely
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konkrét,termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen
eljárás tárgya árubeszerzés.”
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Fizetési feltételek (minden részre): eseti rendelésenként, telj.ig. alapján, számla ellenében, utólag, a Kbt.135. §
(1),(5) s (6) bek., és a Ptk. 6:130. § (3) bek. szerint, 60 napos határidővel, a 1997. évi LXXXIII. tv 9/A. § alapján. Az
ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás Ft-ban történik.
II.2.1)
Elnevezés: Infúziós alumínium zárókupak
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33194120-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye (4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
VII. rész: Infúziós alumínium zárókupak
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A beszerzés 24 hónapra számított mennyisége 1.080.000 db termék a műszaki leírásban rögzítetteknek
megfelelően, Az Ajánlattevő (At) által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek,
a ténylegesen leszállítandó Mennyiségeket eseti megrendelések határozzák meg. Ak a mennyiségtől legfeljebb
+20 %-kal eltérhet. Az árajánlatot az ártáblázatban meghatározott tervezett mennyiségre tekintettel szükséges
megadni. A műszaki követelmények Részben meghatározott előírások az egyes termékek tekintetében
minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb jellemzőkkel
rendelkező termék megajánlhat, amely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. AK tájékoztatja
az Ajánlattevőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3)
bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,tevékenységre, személyre, szabadalomra
vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető,meghatározása tette
szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és
az,ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal
egyenértékű dolgot, a megjelölt,terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség
esetén - az Ajánlattevőnek igazolnia kell. A megajánlott,termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőkfigyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság,D.225/9/2009 számú határozatára:
„A Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki Elvárást tartalmazó ajánlatkérői,beszerzési
igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely
konkrét,termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen
eljárás tárgya árubeszerzés.”
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
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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:
Fizetési feltételek (minden részre): eseti rendelésenként, telj.ig. alapján, számla ellenében, utólag, a Kbt.135. §
(1),(5) s (6) bek., és a Ptk. 6:130. § (3) bek. szerint, 60 napos határidővel, a 1997. évi LXXXIII. tv 9/A. § alapján. Az
ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás Ft-ban történik.
II.2.1)
Elnevezés: Infúziós palack 1000 ml-es (nátron üveges)
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33194120-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye (4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
VIII. rész: Infúziós palack 1000 ml-es (nátron üveges)
A beszerzés 24 hónapra számított mennyisége 11.000 db termék a műszaki leírásban rögzítetteknek megfelelően,
Az Ajánlattevő (At) által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek, a ténylegesen
leszállítandó Mennyiségeket eseti megrendelések határozzák meg. Ak a mennyiségtől legfeljebb +20 %kal eltérhet. Az árajánlatot az ártáblázatban meghatározott tervezett mennyiségre tekintettel szükséges
megadni. A műszaki követelmények Részben meghatározott előírások az egyes termékek tekintetében
minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb jellemzőkkel
rendelkező termék megajánlhat, amely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. AK tájékoztatja
az Ajánlattevőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3)
bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,tevékenységre, személyre, szabadalomra
vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető,meghatározása tette
szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és
az,ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal
egyenértékű dolgot, a megjelölt,terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség
esetén - az Ajánlattevőnek igazolnia kell. A megajánlott,termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőkfigyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság,D.225/9/2009 számú határozatára:
„A Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki Elvárást tartalmazó ajánlatkérői,beszerzési
igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely
konkrét,termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen
eljárás tárgya árubeszerzés.”
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Fizetési feltételek (minden részre): eseti rendelésenként, telj.ig. alapján, számla ellenében, utólag, a Kbt.135. §
(1),(5) s (6) bek., és a Ptk. 6:130. § (3) bek. szerint, 60 napos határidővel, a 1997. évi LXXXIII. tv 9/A. § alapján. Az
ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás Ft-ban történik.
II.2.1)
Elnevezés: Infúziós palack 1000 ml-es (boroszilikát üveges)
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33194120-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye (4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
IX. rész: Infúziós palack 1000 ml-es (boroszilikát üveges)
A beszerzés 24 hónapra számított mennyisége 2.000 db termék a műszaki leírásban rögzítetteknek megfelelően,
Az Ajánlattevő (At) által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek, a ténylegesen
leszállítandó Mennyiségeket eseti megrendelések határozzák meg. Ak a mennyiségtől legfeljebb +20 %kal eltérhet. Az árajánlatot az ártáblázatban meghatározott tervezett mennyiségre tekintettel szükséges
megadni. A műszaki követelmények Részben meghatározott előírások az egyes termékek tekintetében
minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb jellemzőkkel
rendelkező termék megajánlhat, amely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. AK tájékoztatja
az Ajánlattevőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3)
bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,tevékenységre, személyre, szabadalomra
vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető,meghatározása tette
szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és
az,ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal
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egyenértékű dolgot, a megjelölt,terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség
esetén - az Ajánlattevőnek igazolnia kell. A megajánlott,termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőkfigyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság,D.225/9/2009 számú határozatára:
„A Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki Elvárást tartalmazó ajánlatkérői,beszerzési
igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely
konkrét,termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen
eljárás tárgya árubeszerzés.”
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Fizetési feltételek (minden részre): eseti rendelésenként, telj.ig. alapján, számla ellenében, utólag, a Kbt.135. §
(1),(5) s (6) bek., és a Ptk. 6:130. § (3) bek. szerint, 60 napos határidővel, a 1997. évi LXXXIII. tv 9/A. § alapján. Az
ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás Ft-ban történik.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
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A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2) bek.ben foglalt kizáró okok valamelyike fennáll, figyelemmel a Kbt. 62.§(3)-(5), 63.§(3) bek.-ben foglaltakra.
AKbt.74. §(1) bek. alapján ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy
az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett
be. A megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő vonatkozásában: Előzetes igazolás: a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet (továbbiakban:321/2015. Kr.) 1.§(1) bek. és a 3.§(1)- (3) alapján ajánlattevőnek ajánlata
benyújtásakor az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§(1)-(2) bek.ben előírt kizáró okok hatálya alá. Kizáró okok igazolása: ajánlattevőnek az eljárás eredményéről szóló
döntés meghozatala előtt, Ajánlatkérő erről szóló felhívását követően a 321/2015.Kr. 8.,10.,12-13.§,15-16.§
szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt.
62.§(1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok. Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (ideértve
az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozót is) vonatkozásában: A Kbt.65.§(7) bek. alkalmazása
esetén az ajánlathoz csatolandó a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet adataival a 321/2015.
Kr. 15.§ alapján a Kr. II. fejezete szerint kitöltött ESPD, mely igazolja, hogy a kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezet nem tartozik a Kbt. 62.§(1)-(2) bek.-ben előírt kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek
a 321/2015. Kr.15.§ alapján az ajánlatában a Kbt. 67.§(4) bek. szerint nyilatkoznia kell, hogy nem vesz
igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A kizáró
okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak
(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Ajánlatkérő az eljárásból kizárja azt az ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során
következnek be. Adott esetben a Kbt. 64. § szerint 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 benyújtása szükséges, öntisztázás igazolására.
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 kiválasztási szempontok felsorolása és
rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5)
bekezdésnek megfelelően - AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű
nyilatkozatát, részletes információk megadása nélkül az EEKD IV. rész α (alfa) szakasz kitöltésével. AK a
Kbt. 69.§ (4)- (7) alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési
szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető AT-őt megfelelő határidő tűzésével hívja fel az
alábbi alkalmassági követelmények igazolására.
M1. AT - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára - a Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján
rendelkezzen az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de max.
6 éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgyához illeszkedő szerződésszerűen teljesített szállításait
igazoló referenciával. Igazolás módja: Referencianyilatkozat vagy igazolás benyújtása, amely legalább
az alábbiakat tartalmazza: - a szállítás tárgya és mennyisége (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági
minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen); - szerződést kötő másik fél
megnevezése; - a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja (év/hónap/napban) - továbbá nyilatkozni
kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciát a Kr. 22.
§ (1) - (2) bekezdése szerint kell igazolni. Ajánlatkérő hivatkozik a Kr. 21/A. § és a Kr. 21. § (1a) bekezdésére.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 65. § (7), (9), (11)-(12), 67. § (3), 69. § (11)-(11a), (14)
bekezdésben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan AT az ajánlattétellel érintett rész
szerinti szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását Megelőző három évben
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nem rendelkezik bármely EU tagállamban letelepedett humán egészségügyi szolgáltató részére
Szerződésszerűen teljesített a jelen közbeszerzés tárgyát (1., 2., 3., 4., 5., 8. 9. részben: infúziós palackok;
6. részben: infúziós gumidugó; 7. részben: infúziós zárókupakok szállítása) szállítására vonatkozó
referenciákkal, ahol a referenciák mennyisége eléri vagy meghaladja az ajánlattétellel érintett rész/részek
esetében az alábbi mennyiségeket:
1. rész: 50.000 db
2. rész: 35.000 db
3. rész: 10.000 db
4. rész: 4000 db
5. rész: 6000 db
6. rész: 450 000 db
7. rész: 450 000 db
8. rész: 4125 db
9. rész: 1000 db
Egy referencia több rész esetében is felhasználható. Az egészségügyi szolgáltató fogalma: Az
egészségügyi szolgáltató fogalma alatt az Ajánlatkérő az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3.
§ f) pontja szerinti meghatározást érti, azaz egészségügyi szolgáltatónak minősül a tulajdoni formától és
fenntartótól függetlenül minden, egészségügyi szolgáltatás nyújtására és az egészségügyi államigazgatási
szerv által kiadott működési engedély alapján jogosult egyéni egészségügyi vállalkozó, jogi személy
vagy jogi személyiség nélküli szervezet. A mennyiséget egész számban, darabban kell megadni. A kért
mennyiség egy vagy több referenciával is igazolható. Az 1., 2., 3., 4., 5., 8. részek tekintetében, ahol a
referencia elvárt tárgya azonos, több részre történő ajánlattétel esetébe elég, ha AT a megajánlott részek
közül a legmagasabb elvárt referencia-mennyiséget tartalmazó rész esetében előírt elvárásnak megfelel,
és azt igazolja. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja szerint a bemutatott
szállítás(ok)nak a vizsgált három éves időszakban kell befejezettnek lennie, és a bemutatott szállítás
megkezdésének a felhívás feladását megelőző hat évben kellett megtörténnie. Ha a bemutatni kívánt
szerződés határozatlan időtartamú, vagy időbeli hatálya az eljárást megindító felhívás feladásáig még
nem járt le, úgy AK a vizsgált időintervallumon belül teljesített szállítás(ok)ra vonatkozó teljesített
mennyiséget veszi figyelembe az alkalmasság megállapítása során. A Korm. r. 21/A.§ alapján ajánlatkérő
a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt teljesítés
(mennyiségben) a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Ha a bemutatni kívánt szerződés a
közbeszerzés tárgyán kívül egyéb feladatok teljesítését is magában foglalja, AK csak a közbeszerzés tárgya
szerinti, teljesített mennyiséget veszi figyelembe az alkalmasság megállapítása során.
2
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerződést megerősítő kötelmek: Minden részben: Késedelmi kötbér: mértéke az adott eseti megrendelésre járó
nettó Ellenszolgáltatás 1 %-a késedelmes naptári naponként, de legfeljebb 30 napig. AK 30 napot meghaladó
késedelem esetén jogosult a szerződéstől - szerződésszegés címén - elállni vagy azt felmondani. Meghiúsulási
kötbér: a meghiúsulás kötbér mértéke az érintett közbeszerzési rész közbeszerzés szerinti teljes mennyiségének
még le nem szállított részére jutó nettó vételár 20 %-a. Kötbér érvényesíthető, ha AT olyan okból, amelyért
felelős, megszegi a szerződést; irányadó a Ptk. 6:186.§ és 6:187 § (1) bek. További részletek a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezetben.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.159

225

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: 2022/09/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
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vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/09/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása elektronikusan történik az EKRben. Az ajánlati kötöttség ideje 30 nap, a hirdetmény feladhatóságára tekintettel lett a IV.2.6. pontban
1 hónapban az ajánlati kötöttség meghatározva Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A
bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben AK számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. §
(4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a
tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek az AT-k részére elérhetővé teszi.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
a.) Az ajánlatok összeállításának, benyújtásának költségei az AT-t terhelik. Az ajánlatok benyújtásának
módját a dokumentáció tartalmazza
b.) Az AT-nek csatolnia kell ajánlatában az ajánlatot aláíró, cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási
címpéldányának (aláírásmintájának) egyszerű másolati példányát. A cégkivonatban nem szereplő
kötelezettségvállalók esetében szükséges a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat
aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű (a meghatalmazó és a meghatalmazott által is aláírt) írásos
meghatalmazás.
c.) AK alkalmazza aKbt. 81. § (4)-(5) bekezdését, és a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott
érvénytelenné nyilvánítási okot.
d.) A Kbt.71.§ (6) bekezdése alapján az AK nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az AT az
ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre
tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
e.) Az AK az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok
értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel, ha őt az ajánlatok
elbírálásáról szóló írásos összegezésében megjelölte.
f.) Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Serfőző Andrea (lajstromszám: 00160),
levelezési címe: 4400- Nyíregyháza, Zrínyi I. u. 9. email címe: serfozoandrea@t-online.hu
g. ) Az AT-nek az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt 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. Nemleges nyilatkozat is benyújtandó.
h.) Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő számára a szerződés teljesítése érdekében
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását
i.) Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az AT-nek a
referenciák esetében a teljesítés napján, az árbevételre vonatkozó adatok esetében pedig a tárgyév utolsó
napján érvényes, Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia és az
átszámítást tartalmazó iratot az ajánlathoz szükséges csatolnia.
j) Ajánlattevő az ajánlat részeként köteles benyújtani minden általa megajánlott termékre gyártói
termékleírást. A gyártói termékleírás tartalmazza legalább a termék megnevezését, a gyártó
megnevezését, a termék gyártói cikkszámát (amennyiben az ajánlattevői termékkód/cikkszám eltér a
gyártói cikkszámtól, úgy erről AT cégszerű nyilatkozatot köteles csatolni), valamint műszaki paramétereit,
jellemzőit és minden olyan adatot és információt, amelyből a termék közbeszerzési dokumentumokban
előírt műszaki követelményeknek való megfelelősége megállapítható. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra,
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hogy a gyártói termékleírás hitelességét Ajánlatkérő felhívására igazolni kell. Ha a gyártói termékleírás
nem tartalmaz információt valamely elvárt termékjellemző tekintetében, úgy csatolandó a gyártó által
kiállított igazolás a megajánlott termék tekintetében ezen termékjellemző vonatkozásában. Az ajánlat
érvénytelen az adott rész tekintetében, ha a benyújtott gyártói termékleírásban (vagy gyártói igazolásban)
foglaltak szerint az adott rész tekintetében ajánlott bármely termék nem felel meg a műszaki leírásban
(specifikáció) megjelölt követelményeknek. Valamennyi benyújtott dokumentumon fel kell tüntetni a rész
és a tétel számát, amely tekintetében a dokumentum benyújtásra került. Amennyiben AK - hiánypótlást
követően sem - tudja megállapítani, hogy a dokumentum mely rész mely tétele tekintetében került
benyújtásra, úgy a dokumentumot nem veszi figyelembe a bírálat során!
k) Minden megajánlott termék tekintetében köteles AT csatolni nyilatkozatát arról, hogy AT a megajánlott
termék tekintetében forgalmazási jogosultsággal rendelkezik. Az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő
nem rendelkezik valamely megajánlott termék tekintetében nyilatkozata alapján - forgalmazási
jogosultsággal, vagy nem igazolja. Valamennyi benyújtott dokumentumon fel kell tüntetni a rész és a tétel
számát, amely tekintetében a dokumentum benyújtásra került. Amennyiben AK - hiánypótlást követően
sem - tudja megállapítani, hogy a dokumentum mely rész mely tétele tekintetében került benyújtásra, úgy
a dokumentumot nem veszi figyelembe a bírálat során!
l) AT köteles csatolni az adott rész tekintetében megajánlott termékek mindegyikére, a termékre
vonatkozó, az ajánlattételkor érvényes Európai Parlament és a Tanács (EU) 745/2017 rendelete (MDR)
szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozatot és - ha az a termék forgalomba hozatalához szükséges az orvostechnikai eszköznek minősülő termék kockázati osztályának megfelelően bármely nemzeti
rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítványt, vagy ezzel egyenértékű
dokumentumot mely szerint a termék megfelel az Eüm rendeletben és/vagy a 93/42/ EK irányelvben
előírt minőségi, megfelelőségi követelményeknek. Továbbá AT köteles benyújtani cégszerű - vagy
más, joghatás kiváltására alkalmas formában megtett - nyilatkozatát is arról, hogy az általa benyújtott
minden tanúsítvány/azzal egyenértékű dokumentum/gyártói megfelelőségi nyilatkozat érvényes az
ajánlattételkor. Az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő nem rendelkezik valamely megajánlott termék
tekintetében az ajánlattételkor érvényes gyártói megfelelőségi nyilatkozattal/tanúsítvánnyal.
m) AT az ajánlat részeként köteles csatolni szakmai ajánlatát valamennyi megajánlott rész esetében, abban
megadva a termék gyártójának nevét, ajánlattevői megnevezését, ajánlattevői termékkódot/ cikkszámot,
kiszerelést.
n) AK felhívja a figyelmet, hogy a nettó egységára egész forintban, a tétel nettó összára és a rész nettó
összára egész forintban, az ÁFA mértéke %-ban adható meg!
o.) Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg (III.1.3. pont)
p.) Tekintettel a 16/2012. (II.16.) Korm. r. 6.§ (3) bekezdésére, és arra, hogy a Kbt. 76.§ (5) bek-ben
foglaltaknak - miszerint az AK igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő áru vagy szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat
kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése
szolgálja - maradéktalanul megfelel a jelen közbesz. eljárás tárgya, így AK a Kbt. 76.§ (2) bek. szerinti,
vagyis a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza minden közbesz.rész esetében.
q.) Az AK felhívja a figyelmet a az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott
korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendeletben foglaltakra, tilos bármely közbeszerzési
szerződés vagy koncessziós szerződés odaítélése a rendeletben meghatározott személye
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
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Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-ában
foglaltak szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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Szegedi Biológiai Kutatóközpont (17071/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Biológiai Kutatóközpont
Nemzeti azonosítószám: 15300564206
Postai cím: Temesvári krt. 62.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rajnai Zsuzsanna
Telefon: +36 62599753
E-mail: beszerzes.szbk@brc.hu
Fax: +36 62599759
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.brc.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/EKR001198302022/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/EKR001198302022/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: kutatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: asztali számítógépek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001198302022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

30200000-1
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés " asztali számítógépek beszerzése” tárgyban
34 darab + 10 db opció
Elvárt követelmények
• Max. 260 W internal power supply unit (PSU), 85% Efficient, 80 Plus Bronze + tápkábel
• Rendelkezzen TPM-mel
• Processzor, 12th Generation Intel Core i5-12500 (6 Cores/18MB/12T/3.0GHz to 4.6GHz/65W)
• Legalább EPEAT ezüst ökocímke
• 1X16GB DDR4 Non-ECC Memory
• M.2 2230 512GB PCIe NVMe Class 35 SSD + passzív hűtés
• Rendelkezzen Chassis Intrusion Switch-el
• Legalább DirectX12, minimum 4K felbontás 60hz-en, legalább openCL 2.1 támogatással rendelkező videókártya
• Belső, gyárilag beépített hangszóró
• Brand name vezetékes billentyűzet, vezetékes egér
• Wi-Fi 6E 2x2 AX211 és
• Bluetooth 5.2, gyári beépített antennával
• Központi gyártói szoftver, BIOS, Drivers, Firmware frissítéséhez, valamint a hardver optimalizálásához, valamint
SupportAssistant, Intel vPro Essentials
• Waves Maxx Audio
• Windows 10 Pro, tartalmazza a Windows 11 Pro License-t is, Magyar, Angol
• A számítógépet távolról fel lehessen ébreszteni etherneten keresztül.
• 3 év gyártói következő munkanapi, HELYSZÍNI garancia
• A számítógép legyen képes a rajta futó, felhasználó által kritikusnak ítélt alkalmazások priorizálására a
rendelkezésre álló hardvererőforrások tekintetében.
• A számítógép legyen képes a videókonferencia hívások hangfolyamának kétirányú zajszűrésére, hardveresen.
• A számítógép legyen képes a videókonferencia hívások priorizálására az elérhető hálózati erőforrás(ok)
tekintetében, szoftveresen, mely szoftveres támogatás független az éppen aktuálisan videokonferenciához
használt szoftvertől
Általános elvárások:
Az összes megajánlott eszközt hivatalos magyarországi kereskedelmi (disztribútori) csatornán keresztül kell
szállítani.
Követelmény, az összes megajánlott eszközt 3 év gyártói következő munkanapi, HELYSZÍNI garanciával kell
megajánlani. (Next Business Day Onsite Warranty)
A 3 év gyártói garancia letelte előtt, lehetőséget kell biztosítani a gyári garancia további kiterjesztésére (post
warranty).
A garanciális ügyintézéshez az adattárolót nem lehet elvinni, a helyszínen kell megbizonyosodni arról, hogy az
adathordozó hibás!
Gyárilag szerelt, nemzetközileg elérhető brand name konfigurációnak kell lennie beleértve a lentebb felsorolt
összes perifériát is (billentyűzet és egér)!
A számítógépnek gyárilag ellátott egyedi azonosítóval kell rendelkeznie, mely nyilvántartásnak elérhetőnek kell
lennie a garanciális időszak végéig, ahol az összes beszerelt alkatrész megtalálható, beleértve a Windows 10 és
Windows 11 Pro licenszeket is. Az egyedi sorozatszámot vonalkód is kísérje.
Csak gyári új 2022-ben gyártott terméket fogadunk el, felújított, újracsomagolt terméket nem.
Részletes leírás a csatolt dokumentumban.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
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(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: asztali számítógépek beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés " asztali számítógépek beszerzése” tárgyban
34 darab + 10 db opció
Elvárt követelmények
• Max. 260 W internal power supply unit (PSU), 85% Efficient, 80 Plus Bronze + tápkábel
• Rendelkezzen TPM-mel
• Processzor, 12th Generation Intel Core i5-12500 (6 Cores/18MB/12T/3.0GHz to 4.6GHz/65W)
• Legalább EPEAT ezüst ökocímke
• 1X16GB DDR4 Non-ECC Memory
• M.2 2230 512GB PCIe NVMe Class 35 SSD + passzív hűtés
• Rendelkezzen Chassis Intrusion Switch-el
• Legalább DirectX12, minimum 4K felbontás 60hz-en, legalább openCL 2.1 támogatással rendelkező videókártya
• Belső, gyárilag beépített hangszóró
• Brand name vezetékes billentyűzet, vezetékes egér
• Wi-Fi 6E 2x2 AX211 és
• Bluetooth 5.2, gyári beépített antennával
• Központi gyártói szoftver, BIOS, Drivers, Firmware frissítéséhez, valamint a hardver optimalizálásához, valamint
SupportAssistant, Intel vPro Essentials
• Waves Maxx Audio
• Windows 10 Pro, tartalmazza a Windows 11 Pro License-t is, Magyar, Angol
• A számítógépet távolról fel lehessen ébreszteni etherneten keresztül.
• 3 év gyártói következő munkanapi, HELYSZÍNI garancia
• A számítógép legyen képes a rajta futó, felhasználó által kritikusnak ítélt alkalmazások priorizálására a
rendelkezésre álló hardvererőforrások tekintetében.
• A számítógép legyen képes a videókonferencia hívások hangfolyamának kétirányú zajszűrésére, hardveresen.
• A számítógép legyen képes a videókonferencia hívások priorizálására az elérhető hálózati erőforrás(ok)
tekintetében, szoftveresen, mely szoftveres támogatás független az éppen aktuálisan videokonferenciához
használt szoftvertől
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Általános elvárások:
Az összes megajánlott eszközt hivatalos magyarországi kereskedelmi (disztribútori) csatornán keresztül kell
szállítani.
Követelmény, az összes megajánlott eszközt 3 év gyártói következő munkanapi, HELYSZÍNI garanciával kell
megajánlani. (Next Business Day Onsite Warranty)
A 3 év gyártói garancia letelte előtt, lehetőséget kell biztosítani a gyári garancia további kiterjesztésére (post
warranty).
A garanciális ügyintézéshez az adattárolót nem lehet elvinni, a helyszínen kell megbizonyosodni arról, hogy az
adathordozó hibás!
Gyárilag szerelt, nemzetközileg elérhető brand name konfigurációnak kell lennie beleértve a lentebb felsorolt
összes perifériát is (billentyűzet és egér)!
A számítógépnek gyárilag ellátott egyedi azonosítóval kell rendelkeznie, mely nyilvántartásnak elérhetőnek kell
lennie a garanciális időszak végéig, ahol az összes beszerelt alkatrész megtalálható, beleértve a Windows 10 és
Windows 11 Pro licenszeket is. Az egyedi sorozatszámot vonalkód is kísérje.
Figyelem! Az ajánlatkérő elvárásait a mellékletben meghatározott műszaki leírások tartalmazzák. A mellékletben
megadott részletes értékeknek megfelelő, illetve azzal egyenértékű paraméterekkel rendelkező eszközt
tartalmazó ajánlatot fogadjuk el érvényes ajánlatnak (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)), amennyiben az
eltérés nem jelent változtatást az eljárás tárgyának használatában, ill. használhatóságában. Az egyenértékűség
megállapítása az ajánlatkérő kompetenciája. Az ajánlatkérő a teljesítés során köteles figyelemmel lenni és
betartani az összes magyar és Uniós szabványt, előírást és vonatkozó jogszabályt!
Csak gyári új 2022-ben gyártott terméket fogadunk el, felújított, újracsomagolt terméket nem.
Részletes leírás a csatolt dokumentumban
(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: 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: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 25
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: OPCIÓRA vonatkozó vételi jog
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A megjelölt legfeljebb 10 darab opció olyan mennyiségben és abban az esetben kerül megvételre,
illetve annak megvételére az ajánlatkérő akkor köteles, amennyiben a bontás során ismertetett
rendelkezésre álló anyagi fedezet összege ezt lehetővé teszi, azaz a rendelkezésre álló anyagi fedezet
összegén belüli opciós mennyiség az ajánlatkérő részéről megrendelésre kerül. Ez azonban nem zárja
ki annak a lehetőségét, hogy az ajánlatkérő akár a teljes opciós mennyiség megrendeléséhez szükséges
többletfedezet biztosításáról döntsön.
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. ponthoz pontosítás:
A nyertes ajánlattevő a szerződés hatálybalépését követő 35 naptári napon belül köteles teljesíteni, úgy, hogy az
ajánlatban megadott egy darab működő konfiguráció ajánlatkérő részére történő átadását követő 5 munkanapon
belül az ajánlatkérő azt konfigurálja és az elkészült operációs rendszer képével, az ajánlattevő részére a „minta
konfigurációt” átadja. Az ajánlattevőnek a többi gép konfigurálását és a kapcsolódó szolgáltatásokat a szerződés
hatálybalépését követő 35 napon belül kell elvégeznie
Az EKR rendszer eljárást megindító felhívás II.2.7. pontjában a határidő naprtári napban nem adható meg, így
került az EKR rendszerben 25 munkanap került rögzítésre, amely a szerződés szerint 35 naptári napon belüli
teljesítést jelent.
2. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé részekre történő ajánlattételt, az ajánlatkérő ugyanolyan műszaki tartalmú
géppark beszerzését valósítja meg.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak. Igazolási mód, a Kbt. és a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 1-4., 6-8. §, 10.§, 12-16. § alapján: Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdésében,
valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.-4. §-aiban foglaltak szerint (előzetes igazolásként) az
egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozattal, a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti
felhívás esetén magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k),valamint adott esetben az alkalmassági
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
8. §-ában, nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmassági
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 10. §ában foglaltak szerint, figyelemmel a Korm. rendelet 4. §, 6. § és 12-16. §-aiban foglaltakra is kell igazolni a
kizáró okok fenn nem állását.
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat, beleértve az egységes európai
közbeszerzési dokumentumot, a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő
más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg, a Kbt. 41/A. § (5)
bekezdése alapján, a 35. § (2a) és a 65. § (12) bekezdéseire is figyelemmel. A Kbt. 67. § (4) bekezdésében
foglaltakra tekintettel ajánlattevőnek ajánlatban nyilatkozni kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés
teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma
valós. Ajánlatkérő az eljárásból kizárja azt az ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során
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következnek be. Adott esetben a Kbt. 64.§ szerint 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 benyújtása szükséges, öntisztázás igazolására. Ajánlatkérő nem
alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenséget.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (2) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt azajánlattevőt, aki számára nem kell
nemzeti elbánást nyújtani. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nincs bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az
egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen
bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba (321/2015. (X.30) Korm.
rendelet 26. § (1) bek. a) pontja); Az eljárásban a Kbt. 67.§ (1) bekezdése és a
69. § (11) bekezdése is rányadó. Részletes leírás a csatolt Dokumentációban. A 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 26. § (2) bekezdése is irányadó a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja körében.
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. Mutassa be legalább 1 fő szakemberét, a
szakember által aláírt önéletrajza és a végzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolatának, valamint
az ajánlata szerinti eszköz tekintetében elvégzett képzést igazoló dokumentum csatolásával, aki a
közbeszerzés tárgyát képező eszköz beüzemelését, beállítását, végzi /321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.
§ (1) b)/. Csatolja a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, mely szerint az ajánlattevő nyertessége
esetén kész dolgozni és nincs olyan más kötelezettsége, amely ezen vállalását akadályozná
Figyelem! Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattevő munkavállalója vagy tagja, vagy
cégvezetője, úgy az igazolás az ajánlattevő saját igazolásának számít. Amennyiben a bemutatott
szakember munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott (megbízási szerződéssel esetileg
vagy állandóan foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kívánt), úgy a szakember alvállalkozónak minősül a 3.4.
pontban részletezettek szerint, mivel a bemutatott szakembereknek kell részt venni a teljesítésben.
Ajánlattevőnek és a részükre adott esetben kapacitást nyújtó szervezeteknek a 321/2015. (X.30.) Korm.r.
1. § (1) bekezdésének és II. Fejezetében (5. § (1) bekezdés) foglaltaknak megfelelően az egységes
európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolniuk, hogy megfelelnek
az alkalmassági követelménynek, azzal, hogy Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű
nyilatkozatát az alkalmassági követelmények előzetes igazolása kapcsán az EEKD IV. Rész „alfa” szakasz (az
összes kiválasztási szempont általános jelzése) kitöltésével.
Az alkalmasság körében esetlegesen már az ajánlatban benyújtott igazolásokat és a Kbt. 69. § (11)
bekezdés szerinti igazolásokat a 69. § (2) bekezdés szerinti bírálat során figyelmen kívül hagyhatja
ajánlatkérő, azok bírálata a 69. § (4) bekezdés szerint felhívott ajánlattevő esetében fog megtörténni a
69. § (5)-(14) bekezdések szerint. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az
ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha
a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be – és szükség szerint
hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, továbbá a
Kbt. 65. § (7), (9)-(11) bekezdése szerinti szervezetek (személyek) bevonására lehetőség van.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlanság: Az ajánlattevő műszaki és szakmai
szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, legalább középfokú végzettségű
szakemberrel, aki informatikai eszközök értékesítése és/vagy szervizelése körében legalább 24 hónapos
tapasztalattal rendelkezik.
A 24 hónapos tapasztalati idő igazolása megállapítható, ha az önéletrajz alapján a szakember legalább
24 hó időszakban dolgozott olyan munkakörben, ahol a feladatai közé tartozott informatikai eszközök
értékesítése és/vagy szervizelése és/vagy ezen munkafolyamatok irányítása.
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III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1.Az áru ellenértékét az ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően, számla ellenében a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdése alapján teljesíti átutalással, az alábbiakban részletezettek szerint. Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.
2. Számlázás: Az ellenértékről a teljes mennyiség szerződésszerű teljesítését követően jogosult az ajánlattevő 1 db
végszámla kiállítására.
3. Fizetési határidő: a számla ajánlatkérőként szerződő fél (felek) általi kézhezvételének napját követő 30 nap.
4. A kifizetésre irányadó az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 24.
§ előírásai is. A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése az irányadó, illetve a Kbt. 135. §
előírásai is.
5. Késedelmi kötbér: A véghatáridő késedelmes teljesítés esetén, ha az olyan okból következett be, amelyért az
Eladó felelős, kötbért köteles fizetni a Vevőnek. Késedelmes teljesítés a határidőt követő teljesítés.
A kötbér akkor is jár, ha a Vevőnek kára nem merült fel. A véghatáridő tekintetében késedelmi kötbér mértéke a
késedelemmel érintett tétel ellenértéke alapján számított napi 0,2%-a, de legfeljebb a teljes nettó ellenérték 10%a. A kötbérmaximum elérését követően a Megrendelő a szerződést felmondhatja.
Meghiúsulási kötbér: Az Eladó, az olyan okból történő meghiúsulás vagy nemteljesítés esetére, amelyért felelős, a
késedelemmel érintett tétel nettó ellenérték 20%-a mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni.
6.
Az átvétel feltételei:
Ajánlatkérő csak az alábbi követelmények maradéktalan betartása/megléte esetén veszi át az eszközöket.
Amennyiben bármely elvárás nem teljesül, úgy az ajánlatkérő az átvételt megtagadja az adott eszközre (akár 1
darab eszköz hibája esetén is).
• a számítógép kívül-belül tiszta, pormentes, nem horpadt, nem karcos.
• a számítógép háza vízszintes felületen nem billeghet,
• a számítógép az általunk biztosított image-el van előtelepítve
• a számítógépnek teszteltnek és működőképesnek kell lennie, be kell töltődnie az operációs rendszernek.
• a számítógéppel szállított operációs rendszer licence BIOS szinten legyen nyilvántartva
• a perifériáknak hibátlanul kell működniük
• a számítógép gyárilag van szerelve a szerelési utasításoknak megfelelően pl.: a részegységek a megfelelő helyen
vannak, minden eszköz az utasításnak megfelelően van rögzítve, nem hiányoznak csavarok.
• a számlán az összes számítógépnek fel kell tüntetni a gyári egyedi sorozatszámát (lehet felsorolás is)
• az összes leszállított számítógépnek a minta konfigurációval kell megegyeznie; a minta konfigurációt nem
szabad elindítani, a számítógépeket előtte kell tesztelni
• a minta konfiguráció beállítását követő hardver hiba miatt nem induló számítógépeket nem tudjuk elfogadni, a
teszteket előtte kell elvégezni!
• az ethernetes kapcsolaton kívül, ha van, minden egyéb wifi, bluetooth eszköz legyen letiltott a BIOS-ban.
(Ajánlatkérő aktiválja ott, ahol szükséges)
A hibásan leszállított „minta konfiguráció” miatt a teljes megrendelt mennyiségre fennáll a késedelem a hibátlan
teljesítésig.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
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IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/09/13 (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)
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: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben
történik a 424/2017. (XII. 19.) Korm rendelet 15. §
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rendelkezései szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1b) szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatkérő térítésmentesen, teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton bocsátja a
közbeszerzési dokumentumokat az
Ajánlattevők rendelkezésére a felhívás megjelenésének napjától a https://ekr.gov.hu/ címen.
Az eljárásban részvétel feltétele, az oldalon történő regisztráció és a közbeszerzési anyag letöltése,
továbbá az ajánlat EKR
rendszerben történő összeállítása és benyújtása.
2. Értékelési szempont: Az ajánlatkérő a legalacsonyabb ár szempontja alapján legkedvezőbb ajánlatot
hirdeti nyertesnek (Kbt. 76. § (2) a) pontja). Ajánlatkérő részletesen meghatározott műszaki tartalmú
eszközök beszerzését szeretné megvalósítani, amelyben az elvárt specifikáció minden elemét és a
teljesítés további feltételeit is meghatározta, így további értékelési szempontot nem kíván alkalmazni.
3. Hiánypótlás 71. § (6) alapján biztosított
4. Az ajánlattevő csatolja az ajánlatban aláíró személy 2006. évi V. törvény 9. § (1) szerinti aláírási
címpéldányát/aláírás-mintáját. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015.
(X.30) Korm.rend. 13. §-a is irányadó. Nemleges nyilatkozat csatolása is kötelező adott esetben.
Nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplők esetében kérjük csatolni az Ajánlattevő
cégkivonatát és annak magyar nyelvű fordítását, mivel esetükben ajánlatkérő nem tudja ellenőrizni a
cégjegyzék-adatokat a céginformációs szolgálattól lekérhető cégkivonatból.
5.Amennyiben több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot (közös ajánlattevők), akkor ezt az EEKD-ban
(formanyomtatvány) jelezni szükséges, továbbá az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő
nyilatkozatokat, beleértve az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, a közös ajánlattevők
képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A közös ajánlattevők a szerződés
teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66.§ (6) a) és b) pontja szerinti, nyilatkozatát,
nemleges tartalommal is, továbbá a Kbt. 67. § (4), és Kbt. 66. § (2) szerinti nyilatkozatokat.
7. Az ajánlat elkészítése során, amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben eletronikus űrlapként
rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
Azon dokumentumok, amelyek tekintetében az EKR rendszerben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap
vagy nem a kiírás szerinti tartalommal,ajánlatkérő a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus, pdf
vagy jpg formátumú másolatának csatolását írja elő.
8. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevői jegyzékbe történő
felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
9. Az eljárásban Dr. Nagymihály Tamás FAKSZ jár el,lajstromszám:00014, cím: 6722 Szeged, Gogol u. 6., tel:
+36 209648886, e-mail: nagymihaly.tamas@gmail.com Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárásban érdekelt gazdasági
szereplők az EKR rendszeren keresztül kérhetnek kiegészítő tájékoztatást. 10. A IV.2.6) pontban az "1
hónap" a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján 30 napnak felel meg.
11. A fenti II.1.5). és a II.2.6) pontokban a becsült érték megadása csak a TED felé való továbbítás
érdekébentörtént.
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12. Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását az eljárásban.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdésének megfelelően tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 75. §
(2) e) pontját
nem alkalmazza az eljárásban.
14. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését.
További információ a csatolt dokumentációban.
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. §
előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
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Szegedi Biológiai Kutatóközpont (17073/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Biológiai Kutatóközpont
Nemzeti azonosítószám: 15300564206
Postai cím: Temesvári krt. 62.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rajnai Zsuzsanna
Telefon: +36 62599753
E-mail: beszerzes.szbk@brc.hu
Fax: +36 62599759
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.brc.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/EKR001165212022/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/EKR001165212022/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: kutatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Lézermikrodisszekciós rendszer beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001165212022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

38510000-3
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés " Lézermikrodisszekciós rendszer beszerzése” tárgyban
„A” eszköz: Lézermikrodisszekciós mikroszkóp – 1 db
A készülék tervezett felhasználása:
Biológiai mintából (sejtkultúra, szöveti metszet) kiválasztott, pontosan meghatározott kontúrral rendelkező
objektumok (sejtek, sejtalkotók) precíziós (max. 0,5 &#61549;m pozícionálási hibával történő) kivágása és további
vizsgálatok céljából történő elkülönítése.
„B” eszköz: Lézermikrodisszekciós fluoreszcens kutatómikroszkóp – 1 db
A készülék tervezett felhasználása:
Biológiai mintából (sejtkultúra, szöveti metszet) kiválasztott, pontosan meghatározott kontúrral rendelkező
objektumok (sejtek, sejtalkotók) precíziós (max. 0,5 &#61549;m pozícionálási hibával történő) kivágása és további
vizsgálatok céljából történő elkülönítése.
A részletes specifikációt az ajánlattételi dokumentáció melléklete tartalmazza. A megajánlott termékeknek
újaknak kell lennie.
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 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: Lézermikrodisszekciós rendszer beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38510000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2 db
„A” eszköz: Lézermikrodisszekciós mikroszkóp – 1 db
A készülék tervezett felhasználása:
Biológiai mintából (sejtkultúra, szöveti metszet) kiválasztott, pontosan meghatározott kontúrral rendelkező
objektumok (sejtek, sejtalkotók) precíziós (max. 0,5&#61549;m pozícionálási hibával történő) kivágása és további
vizsgálatok céljából történő elkülönítése.
Minimum műszaki követelmények:
- Bright-field és fluoreszcens képalkotásra alkalmas automatizált mikroszkóp váz
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- Mikroszkóp vázba integrált érintőképernyő a mikroszkóp motoros komponenseinek vezérlésére
- Asztalra helyezhető rezgésmentes platform
- Fém-halid fluoreszcens fényforrás min. 2000h élettartamú 120W izzóval, RGB fluoreszcens szűrő
- Munkaállomás: min. WIN10 PRO, RAM: 16GB, 256GB SSD + 2TB HDD
32’ UHD LED monitor 2560 x 1440 - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 4 ms
- Színes, nagyérzékenységű CCD kamera: min. 2Mpix @40 fps, min. 12 bit, min. 4,5 x 4,5 &#61549;m szenzor
pixelméret
- Programozható interfész, azaz a következő funkciók érhetők el az alkalmazás programozási felületen (API-on)
keresztül:
• Kép készítése és mentése egy specifikálható helyre
• Az asztal pozicionálása
• Koordináták megadása, melyet a lézer disszektáló értelmez és kivág
• Magas szintű vezérlési lehetőség, mely biztosítja a következő lépések ciklikus végrehajtását:
1. a mikroszkópasztal adott külső forrásból (pl xml file) származó pozícióra állítása
2. kép felvétele és mentése adott helyre
3. külső futtatható algoritmus meghívása
• kontúr kivágása egy külső forrás definíció alapján (pl xml file)
- Minták érintkezés és szennyeződés mentes gyűjtése
- Multipozíciós sejt gyűjtés:
-Motorizált mintagyűjtő
-mintagyűjtés legalább 4 PCR csőbe és 96 helyű plate-be
-min. <=±5 μm mintagyűjtő szint visszatalálási pontosság
- Lézermikrodisszekcióra alkalmas objektívek, az alábbiakkal egyenértékű tulajdonságokkal:
40×/0,6 NA (magasabb műszaki tartalom értékelési szempont)
- Min. 5 férőhelyes objektívrevolver (magasabb műszaki tartalom értékelési szempont)
- Min. 5 férőhelyes fluoreszcens szűrőváltó (magasabb műszaki tartalom értékelési szempont)
- Precíziós lézer vágás tárgyasztal mozgatásával (max. 0,5 μm pozícionálási hiba) VAGY a precíziós lézer vágás
optika mozgatással való biztosítása (értékelési szempont)
- Lézerimpulzus frekvenciája fix VAGY 10 – 5000 Hz között szabadon állítható (értékelési szempont)
„B” eszköz: Lézermikrodisszekciós fluoreszcens kutatómikroszkóp – 1 db
A készülék tervezett felhasználása:
Biológiai mintából (sejtkultúra, szöveti metszet) kiválasztott, pontosan meghatározott kontúrral rendelkező
objektumok (sejtek, sejtalkotók) precíziós (max. 0,5 &#61549;m pozícionálási hibával történő) kivágása és további
vizsgálatok céljából történő elkülönítése.
Minimumkövetelmények:
- Bright-field és fluoreszcens képalkotásra alkalmas automatizált mikroszkóp váz
- Mikroszkóp vázba integrált érintőképernyő a mikroszkóp motoros komponenseinek vezérlésére
- Asztalra helyezhető rezgésmentes platform
- Fém-halid fluoreszcens fényforrás min. 2000h élettartamú 120W izzóval
- Munkaállomás: min. WIN10 PRO, RAM 64GB, SSD480GB, 4+4TB HDD, GPU 16GB
32’ UHD LED monitor 2560 x 1440 - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 4 ms
- Színes, nagyérzékenységű CCD kamera: min. 2Mpix @40 fps, min. 12 bit, min. 4,5x4,5 &#61549;m szenzor
pixelméret
- Szürkeárnyalatos, nagy érzékenységű sCMOS kamera: min. 4,2Mpix, min. 16 bit,
min. 6,5x6,5 &#61549;m szenzor pixelméret
- Fluoreszcens out of focus fény eltávolítása computational clearing vagy struktúrált megvilágítás technikával
- Programozható interfész, azaz a következő funkciók érhetők el az alkalmazás programozási felületen (API-on)
keresztül
• Kép készítése és mentése egy specifikálható helyre
• Az asztal pozicionálása
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• Koordináták megadása, melyet a lézer disszektáló értelmez és kivág
• Magas szintű vezérlési lehetőség, mely biztosítja a következő lépések ciklikus végrehajtását:
1. a mikroszkópasztal adott külső forrásból (pl xml file) származó pozícióra állítása
2. kép felvétele és mentése adott helyre
3. külső futtatható algoritmus meghívása
• kontúr kivágása egy külső forrás definíció alapján (pl xml file)
- Minták érintkezés és szennyeződés mentes gyűjtése
- Multipozíciós sejt gyűjtés
-Motorizált mintagyűjtő
- mintagyűjtés legalább 4 PCR csőbe és 96 helyű plate-be
-min. <=±5 μm mintagyűjtő szint visszatalálási pontosság
- Lézermikrodisszekcióra alkalmas objektívek, az alábbiakkal egyenértékű tulajdonságokkal:
-10×/0,32 NA
-20×/0,4 NA
-63×/0,7 NA(magasabb műszaki tartalom értékelési szempont)
- Min. 5 férőhelyes objektívrevolver (magasabb műszaki tartalom értékelési szempont)
- Min. 5 férőhelyes fluoreszcens szűrőváltó (magasabb műszaki tartalom értékelési szempont)
- Precíziós lézer vágás tárgyasztal mozgatásával (max. 0,5 μm pozícionálási hiba) VAGY a precíziós lézer vágás
optika mozgatással való biztosítása (értékelési szempont)
- Beépített képminőség javító rendszer az alábbi követelményekkel:
Fluoreszcens kutatómikroszkóp szoftvercsomag az alábbi funkciókkal:
többcsatornás képkészítés, timelapse, z-stack, 3D képmegjelenítés, mozaik képalkotás, multipozíciós képfelvétel
készítés (magasabb műszaki tartalom értékelési szempont)
- RGB fluoreszcens szűrő (magasabb műszaki tartalom értékelési szempont)
Az eszközökre 24 hónap jótállást kell vállalni, amely jótállási idő alatt köteles software supportra és hibajavításra a
szerződésben rögzítettek szerint.
A részletes specifikációt az ajánlattételi dokumentáció melléklete tartalmazza. A megajánlott termékeknek
újaknak kell lennie.
(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" eszköz - Lézermikrodisszekcióra alkalmas objektívek megajánlása 5
2 "A" eszköz - Objektívrevolverek száma 1
3 "A" eszköz - fluoreszcens szűrőváltó férőhelyek száma 1
4 "A" eszköz - precíziós lézer vágás módja az optika mozgatásával 10
5 "A" eszköz - lézerimpulzus frekvenciája fix vagy szabadon állítható 7
6 "B" eszköz - Lézermikrodisszekcióra alkalmas objektívek megajánlása 5
7 "B" eszköz - Objektívrevolverek száma 1
8 "B" eszköz - fluoreszcens szűrőváltó férőhelyek száma 1
9 "B" eszköz - precíziós lézer vágás módja az optika mozgatásával 10
10 "B" eszköz - Adaptív dekonvolúciós képminőség javító rendszer megléte 4
11 "B" eszköz - Lézermikrodisszekcióra alkalmas fluoreszcens szűrők megléte 4
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: 1 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: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.
A II.2.7. ponthoz pontosítás:
A nyertes ajánlattevő a szerződés hatálybalépését követő 3 hónapon belül köteles teljesíteni az eszközök
helyszínre való leszállítását és installálását, majd az installálást követő 1 hónapban 5 fő részére szükséges az
eszközök használatát betanítani.
2. Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé részekre történő ajánlattételt, mivel az eljárás tárgya egy eszközrendszer
beszerzése.
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 olyangazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak. Igazolási mód, a Kbt. és a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 1-4., 6-8. §, 10.§, 12-16. § alapján: Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdésében,
valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.-4. §-aiban foglaltak szerint (előzetes igazolásként) az
egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozattal, a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti
felhívás esetén magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k),valamint adott esetben az alkalmassági
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
8. §-ában, nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmassági
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet
10. §-ában foglaltak szerint, figyelemmel a Korm. rendelet 4. §, 6. § és 12-16. §-aiban foglaltakra is
kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő
nyilatkozatokat, beleértve az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, a közös ajánlattevők,
valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplő teszi meg, a Kbt. 41/A. § (5) bekezdése alapján, a 35. § (2a) és a 65. § (12) bekezdéseire
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is figyelemmel. A Kbt. 67. §(4) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlattevőnek ajánlatban nyilatkozni
kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya
alá eső alvállalkozót. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,
illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő az eljárásból kizárja azt az ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró
okok az eljárás során következnek be. Adott esetben a Kbt. 64.§ szerint 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 benyújtása szükséges, öntisztázás
igazolására. Ajánlatkérő nem alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenséget.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (2) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt azajánlattevőt, aki számára nem kell
nemzeti elbánást nyújtani. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nincs bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az
egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen
bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete
szerinti hasonló nyilvántartásba (321/2015. (X.30) Korm. rendelet 26. § (1) bek. a) pontja); Az eljárásban a
Kbt. 67.§ (1) bekezdése és a
69. § (11) bekezdése is rányadó. Részletes leírás a csatolt Dokumentációban. A 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 26. § (2) bekezdése is irányadó a Kbt. 65. § (1( bekezdés c) pontja körében.
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. Mutassa be legalább 1 fő szakemberét, a
szakember által aláírt önéletrajza és a végzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolatának, valamint
az ajánlata szerinti eszköz tekintetében elvégzett képzést igazoló dokumentum csatolásával, aki a
közbeszerzés tárgyát képező eszköz beüzemelését, beállítását, végzi /321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.
§ (1) b)/. Csatolja a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, mely szerint az ajánlattevő nyertessége
esetén kész dolgozni és nincs olyan más kötelezettsége, amely ezen vállalását akadályozná.
Figyelem! Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattevő munkavállalója vagy tagja, vagy
cégvezetője, úgy az igazolás az ajánlattevő saját igazolásának számít. Amennyiben a bemutatott
szakember munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott (megbízási szerződéssel esetileg
vagy állandóan foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kívánt), úgy a szakember alvállalkozónak minősül a 3.4.
pontban részletezettek szerint, mivel a bemutatott szakembereknek kell részt venni a teljesítésben.
Ajánlattevőnek és a részükre adott esetben kapacitást nyújtó szervezeteknek a 321/2015. (X.30.) Korm.r.
1. § (1) bekezdésének és II. Fejezetében (5. § (1) bekezdés) foglaltaknak megfelelően az egységes
európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolniuk, hogy megfelelnek
az alkalmassági követelménynek, azzal, hogy Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű
nyilatkozatát az alkalmassági követelmények előzetes igazolása kapcsán az EEKD IV. Rész „alfa” szakasz (az
összes kiválasztási szempont általános jelzése) kitöltésével.
Az alkalmasság körében esetlegesen már az ajánlatban benyújtott igazolásokat és a Kbt. 69. § (11)
bekezdés szerinti igazolásokat a 69. § (2) bekezdés szerinti bírálat során figyelmen kívül hagyhatja
ajánlatkérő, azok bírálata a 69. § (4) bekezdés szerint felhívott ajánlattevő esetében fog megtörténni a
69. § (5)-(14) bekezdések szerint. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az
ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha
a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be – és szükség szerint
hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, továbbá a
Kbt. 65. § (7), (9)-(11) bekezdése szerinti szervezetek (személyek) bevonására lehetőség van.
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Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlanság: Az ajánlattevő műszaki és szakmai
szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 fő legalább középfokú végzettségű
szakemberrel, aki a közbeszerzés tárgyát képező eszköz beüzemelését, beállítását végzi és az önéletrajza
alapján rendelkezik mikroszkópok beállítása vagy beüzemelése vagy szervizelése, vagy ezek felügyelete
területén tapasztalattal és nem csatolja az ajánlat szerinti eszköz tekintetében elvégzett képzés igazolását.
A tapasztalat akkor megfelelő, ha az adott szakember önéletrajza alapján legalább 1 alkalommal részt vett
mikroszkóp beállításában vagy beüzemelésében vagy szervizelésében, vagy ezek felügyeletében.
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:
1.Az áru ellenértékét az ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően, számla ellenében a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdése alapján teljesíti átutalással, az alábbiakban részletezettek szerint. Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az ajánlatkérő elvárja az elektronikus számlázást az ajánlattevőtől.
2. Számlázás, fizetési folyamat: Az ellenértékről 1 db végszámla állítható ki az eszköz sikeres telepítését,
installálását, beüzemelésének elvégzését követően, a gyári specifikációnak megfelelő, a teljes rendszer
használatra kész állapota elérése után.
3. Fizetési határidő: a számla ajánlatkérőként szerződő fél (felek) általi kézhezvételének napját követő 30 nap.
4. A kifizetésre irányadó az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 24.
§ előírásai is. A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése az irányadó, illetve a Kbt. 135. §
előírásai is.
5. Késedelmi kötbér: A véghatáridő késedelmes teljesítés esetén, ha az olyan okból következett be, amelyért az
Eladó felelős, kötbért köteles fizetni a Vevőnek. Késedelmes teljesítés a határidőt követő teljesítés.
A kötbér akkor is jár, ha a Vevőnek kára nem merült fel. A véghatáridő tekintetében késedelmi kötbér mértéke
a teljes nettó ellenérték alapján számított napi 0,5%-a, de legfeljebb a teljes nettó ellenérték 10%-a. A
kötbérmaximum elérését követően a Megrendelő a szerződést felmondhatja.
Meghiúsulási kötbér: Az Eladó, az olyan okból történő meghiúsulás vagy nemteljesítés esetére, amelyért felelős, a
kteljes nettó ellenérték 20%-a mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
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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: 2022/09/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/09/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben
történik a 424/2017. (XII. 19.) Korm rendelet 15. §
rendelkezései szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1b) szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatkérő térítésmentesen, teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton bocsátja a
közbeszerzési dokumentumokat az
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Ajánlattevők rendelkezésére a felhívás megjelenésének napjától a https://ekr.gov.hu/ címen.
Az eljárásban részvétel feltétele, az oldalon történő regisztráció és a közbeszerzési anyag letöltése,
továbbá az ajánlat EKR
rendszerben történő összeállítása és benyújtása.
2. Értékelési szempont: A legjobb ár-érték arányú ajánlat, értékelési ponthatárok: 1-10, az értékelés
módszere az ár esetében fordított arányosítás, míg a szakmai értékelési szempontok esetében abszolút
értékelés, ahol a megajánlott szakmai tartalom a dokumentációban részletezettek szerint meghatározott
pontértékkel kerül értékelésre.
3. Hiánypótlás 71. § (6) alapján biztosított
4. Az ajánlattevő csatolja az ajánlatban aláíró személy 2006. évi V. törvény 9. § (1) szerinti aláírási
címpéldányát/aláírás-mintáját. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015.
(X.30) Korm.rend. 13. §-a is irányadó. Nemleges nyilatkozat csatolása is kötelező adott esetben.
Nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplők esetében kérjük csatolni az Ajánlattevő
cégkivonatát és annak magyar nyelvű fordítását, mivel esetükben ajánlatkérő nem tudja ellenőrizni a
cégjegyzék-adatokat a céginformációs szolgálattól lekérhető cégkivonatból.
5.Amennyiben több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot (közös ajánlattevők), akkor ezt az EEKD-ban
(formanyomtatvány) jelezni szükséges, továbbá az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő
nyilatkozatokat, beleértve az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, a közös ajánlattevők
képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A közös ajánlattevők a szerződés
teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66.§ (6) a) és b) pontja szerinti, nyilatkozatát,
nemleges tartalommal is, továbbá a Kbt. 67. § (4), és Kbt. 66. § (2) szerinti nyilatkozatokat.
7. Az ajánlat elkészítése során, amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben eletronikus űrlapként
rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
Azon dokumentumok, amelyek tekintetében az EKR rendszerben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap
vagy nem a kiírás szerinti tartalommal,ajánlatkérő a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus, pdf
vagy jpg formátumú másolatának csatolását írja elő.
8. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevői jegyzékbe történő
felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
9. Az eljárásban Dr. Nagymihály Tamás FAKSZ jár el,lajstromszám:00014, cím: 6722 Szeged, Gogol u. 6., tel:
+36 209648886, e-mail: nagymihaly.tamas@gmail.com Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárásban érdekelt gazdasági
szereplők az EKR rendszeren keresztül kérhetnek kiegészítő tájékoztatást. 10. A IV.2.6) pontban az "1
hónap" a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján 30 napnak felel meg.
11. A fenti II.1.5). és a II.2.6) pontokban a becsült érték megadása csak a TED felé való továbbítás
érdekébentörtént.
12. Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását az eljárásban.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdésének megfelelően tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 75. §
(2) e) pontját
alkalmazza az eljárásban, tekintettel arra, hogy előzetes piaci konzultációt folytatott le (EKR001164732022)
14. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését.
További információ a csatolt dokumentációban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
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Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/11 (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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Vígszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (17129/2022)
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: Vígszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23395819241
Postai cím: Szent István Körút 14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1137
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Burg Péter
Telefon: +36 209816045
E-mail: burgpeter@icloud.com
Fax: +36 17835312
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vigszinhaz.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/EKR001071762022/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/EKR001071762022/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
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: földgáz beszerzés
Hivatkozási szám: EKR001071762022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

09123000-7
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Földgáz beszerzése a Vígszínház Nonprofit Kft. 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: földgáz beszerzés
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: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 1137 Budapest, Szent István krt. 14.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Földgáz beszerzés a Vígszínház Nonprofit Kft. részére az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott
tartalommal.
Éves összes mennyiség: 6 018 000 MJ
A tényleges fogyasztás éves szinten plussz mínusz 15 százalékkal eltérhet a fenti mennyiségtől.
(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)
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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 megvizsgálta a részekre történő ajánlattétel lehetőségét és megállapította, hogy a szerződés
gazdasági okok miatt nem bontható részekre.
Gazdasági indok, hogy nagyobb volumen vállalkozásba adása kedvezőbb ajánlati árat eredményez ajánlatkérő
számára.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá
tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)]
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében
(2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD vagy ESPD)
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni.
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az
ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (3) szerint
kell az EEKD-t benyújtani.
Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybevételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra
vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4)]
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben
további ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (2) bekezdésnek
megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12- 16. §) foglaltaknak megfelelően kell
részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.159

256

A 321/2015. (X.30.) Kr. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek
megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való
szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén ajánlatkérő az igazolások hitelességét a
321/2015. (X.30.) Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében Ajánlattevő
az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban (EKR
űrlap formájában), hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás; nemleges nyilatkozat is
csatolandó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: nem kerül előírásra
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): nem kerül előírásra
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1.) Ajánlatkérő a Kbt. 65.§. (1) bekezdés
b.) pontja, illetve a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21.§. (1) bekezdés a.) pontja alapján az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetése
alapján ítéli meg ajánlattevő alkalmasságát. Ehhez az ajánlatban nyilatkozni kell arról, hogy az itt előírt
alkalmassági feltételnek az ajánlattevő megfelel. Ajánlatkérő a műszaki és szakmai alkalmasság előzetes
igazolására a formanyomtatvány IV. rész "alfa" pontjának a kitöltését kéri. A bírálat második szakaszában,
külön felhívás esetén ajánlattevőnek az alkalmasságát a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)
bekezdés szerint kell igazolnia, illetve nyilatkoznia az alkalmasságáról. Az igazolás, illetve a nyilatkozat
a következőket tartalmazza: a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hónap, nap), a szerződést kötő
másik fél megnevezése, a szállítás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 3 éven belül befejezett és legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat
veszi figyelembe.
Igazolási módokkal kapcsolatos egyéb tájékoztatás: Azokban az esetekben, amelyekben a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzéke 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 Korm. rendelet 21. § ( 1) - (3) bekezdésében
foglalt egyéb igazolási módok helyett. Tájékoztatjuk azonban ajánlattevőket, hogy az alkalmassági
követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határoztuk meg e pontban.
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
alkalmasság igazolásával kapcsolatban felhívjuk szíves figyelmüket a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében
foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1.)Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett és maximum 6 éven belül
megkezdett, legalább 3 000 000 MJ mennyiségű villamos energia szállítás szerződésének referenciájával. A
referencia több szerződésből is teljesíthető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
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III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
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: 2022/09/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
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Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/09/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Kbt. 68. § ban és a 424/2017. (XII.19.) Korm.
rendeletben foglaltak szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § ban és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben
foglaltak szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére
hivatkozással, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai
alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban
határozta meg az alábbi követelmények tekintetében: ajánlati felhívás III.1.3) M1. pontja. 2.) A Kbt. 66. §
(2) bek. szerint az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
3.) A Kbt. 66. § (5) bek. szerint az ajánlathoz csatolni kell a dokumentációban megadott minta szerinti
felolvasólapot, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat. 4.) A Kbt. 66. §
(6) bekezdése 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. 5.) Ajánlatkérő a hiánypótlást teljes
körben biztosítja a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően.
6.) Ajánlatkérő alkalmazni fogja a Kbt. 71. § (6) bekezdésében foglaltakat akként, hogy amennyiben
hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és
e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor ajánlatkérő nem fog
elrendelni újabb hiánypótlást. 7.) Ajánlatkérő alkalmazni fogja a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.. 8.) Az
eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Burg Péter, lajstromszáma:
00366. 9.) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) számára gazdálkodó szervezet
létrehozását.
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. § -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:
2022/08/11 (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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BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (17117/2022)
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: Kovács Alexandra
Telefon: +36 12078776
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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: magasépítési beruházás
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II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Őrbottyán, új 24 oszt. isk. tervezés-kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR001398212021
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:
Fővállalkozói kivitelezési szerződés Őrbottyánban épülő új, 24 osztályos iskola tervezésére - kivitelezésére
A beszerzés tárgya egy új iskolaépület létesítése 24 tanteremmel, 8 csoportteremmel, 7 szaktanteremmel, 2
egyéni fejlesztő szobával, valamint 3 részre osztható tornacsarnok sportpadlóval, tornaszobával, könyvtárral, 1.200
adagos főzőkonyhával, 160 fős étkezővel, és reprezentatív aulával. Az épület pince földszint és 1. emelet szinteken
összesen 8 995 m2 nettó alapterülettel rendelkezik, amelyből tanterem és/vagy szaktanterem és/vagy nyelvi labor
és/vagy előadóterem és/vagy labor terem és/vagy könyvtár helyiségek nettó alapterülete összesen 2 170,86 m2.
Tornaterem és tornaszoba mérete összesen: 1 203,43 m2.
Feladat részét képezi, a jóváhagyási tervdokumentáció alapján az engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció
elkészítése vállalkozási szerződés alapján.
Tervezési feladat:
- a rendelkezésre bocsátott jóváhagyási terv alapján engedélyezési tervdokumentáció elkészítése,
- az engedélyeztetésben való közreműködés, jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, és/vagy
nyilatkozatok beszerzése, tervek feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján,
- Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Épkiv.
rendelet”) szerinti, valamennyi szakágra kiterjedő kiviteli tervdokumentáció elkészítése (a Beruházás
becsült értékének alátámasztására alkalmas, árazott és árazatlan tervezői költségvetéssel (mobíliák nélkül);
burkolati tervvel; homlokzat tisztítási karbantartási tervvel; konyhatechnológiára, oktatástechnológiára
(informatikai eszközöket is beleértve) és sporttechnológiára is kiterjedő belsőépítészeti tervvel) a hatályos
jogszabályok, műszaki előírások tartalmi és formai követelményeinek megfelelően, ideértve a Magyar Építész
Kamarának és a Magyar Mérnöki Kamarának a kiviteli tervek elkészítésének tartalmi és formai követelményeire
vonatkozó szabályzatait is, a mobíliákra vonatkozó bútorozási tervvel, mely kiterjed konyhatechnológiára,
oktatástechnológiára (informatikai eszközöket is beleértve) és sporttechnológiára, és az ahhoz tartozó, (becsült
értékének alátámasztására alkalmas) árazott és árazatlan tervezői költségvetéssel.
- a tervezői művezetés biztosítása a használatba vételi engedély véglegessé válásáig.
Szállítandó tervek mennyisége: az engedélyezéshez szükséges példányokon felül 6 (hat) példányban papír alapon,
magyar nyelven és .pdf/A; pdf; illetve .dwg formátumban 6 (hat) példányban CD/DVD lemezen. AK szakaszos
tervszolgáltatásra lehetőséget biztosít a szerződés tervezete szerint.
Az eljárás a Kbt. 53.§ (6) bek. alapján feltételesen kerül megindításra, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő (Gazdaságújraindítási Akcióterv) támogatási igényt nyújt be, ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását
vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást
eredménytelenné nyilváníthatja.
Kivitelezési feladat:
Ajánlattevő feladata a műszaki dokumentáció részét képező jóváhagyási terv alapján elkészített engedélyezési
tervdok., végleges építési engedély és a Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció alapján a
hagyományos szerkezetű iskola kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó közművekkel,
környezetrendezéssel, a jóváhagyási tervben előirányzott nettó alapterületi mennyiségekkel.
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A belsőépítészeti tervekben szereplő műszaki tartalom kivitelezése ajánlattevő feladata azzal, hogy a mobíliák
beszerzése nem ajánlattevő feladata.
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: Őrbottyán, új 24 oszt. isk. tervezés-kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45210000-2

Kiegészítő szójegyzék

45214200-2
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU120 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: A tervezési feladatok
vonatkozásban: 1146 Budapest, Hermina út 49., kivitelezés: Őrbottyán belterület 1292/6 helyrajzi számon
nyilvántartott ingatlan, továbbá: *II.2.14
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen beszerzés tárgya egy új iskolaépület létesítése 24 tanteremmel, 8 csoportteremmel, 7 szaktanteremmel, 2
egyéni fejlesztő szobával, valamint 3 részre osztható tornacsarnok sportpadlóval, tornaszobával, könyvtárral, 1.200
adagos főzőkonyhával, 160 fős étkezővel, és reprezentatív aulával. Az épület pince földszint és 1. emelet szinteken
összesen 8 995 m2 nettó alapterülettel rendelkezik, amelyből tanterem és/vagy szaktanterem és/vagy nyelvi labor
és/vagy előadóterem és/vagy labor terem és/vagy könyvtár helyiségek nettó alapterülete összesen 2 170,86 m2.
Tornaterem és tornaszoba mérete összesen: 1 203,43 m2.
Feladat részét képezi, a jóváhagyási tervdokumentáció alapján az engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció
elkészítése vállalkozási szerződés alapján, az alábbiak szerint.
A beszerzés tárgya és mennyisége, műszaki paraméterek:
Épület:
Pinceszint nettó alapterület: 2 719 m2
Földszinti nettó alapterület: 3 322 m2
Emeleti nettó alapterület: 2 690 m2
Tetőtéri gépészet nettó alapterület: 264 m2
Szumma nettó alapterület: 8 995 m2
Teljes befogadóképesség: 720 fő diák, 60 fő tanár, 19 fő egyéb
Külső tér:
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pihenő átrium udvarok: 545 m2
sportudvar: kb. 2 400 m2
sportpálya: 968 m2
játszóudvar, tankert: kb. 3 600 m2
közforgalmi parkolóhely: 31 db telken belül, 38 db a 1292/5 hrsz-ú telken
térkő burkolat: kb. 3 000 m2
Az épület ±0,00 szintje +198,00 mBf. Az iskola jól tagolható részekre osztható, ezáltal az oktatási funkciót és
a sport funkciót jól el lehet különíteni, és szeparáltan működtetni. 3 bejárata van az épületnek: a főbejáratot
és a sport területek bejáratát a tervezett köztérről, míg a gazdasági bejáratot hátul a parkolók felől lehet
megközelíteni.
Tömegében 2 szint magas, magastetős épület, előtetős főbejárattal. Az oktatási funkciót ellátó egység két,
egymáshoz képest horizontálisan eltolt, nagyjából megegyező méretű, magastetős, részben lapostetős,
belsőudvaros tömbből épül fel. A pinceszinten a tornacsarnok, öltözők és kiszolgáló helyiségek kaptak helyet, míg
a földszinten és emeleten az oktatási funkcióhoz tartozó helyiségek találhatók.
Szerkezet:
Az épületrészek alapozása sávalapozás, illetve pontalapozás. Az alaptestek tetejére vasalt talpgerenda készül. Az
épület vb. pillérvázas rendszerű, vb. merevítőfalakkal, és 30 cm vtg. vázkerámia kitöltőfalakkal. Födémszerkezete
monolit vb., illetve helyenként LÜF panel. A nyeregtetős tömegek tetőszerkezete fűrészelt fenyőgerendákból,
hagyományos módon készül, míg az ezeket összekötő lapostetős rész monolit vasbeton zárófödémet kap.
Fűtés, hűtés, energetika:
Talajszondás, hőszivattyús rendszer, mennyezeti felületfűtéssel és hűtéssel, a nagy terekben (közlekedők, aula,
sportcsarnok) padlófűtéssel. A nevelőtestületi szoba, irodák, valamint szerver hg. esetében kiegészítő fali fan-coil
is létesül. A mennyezethűtéssel ellátott terekben páranyomás érzékelők kerülnek elhelyezésre.
Légtechnika:
Légtechnika létesül a belső helyiségek frisslevegő ellátására, valamint a szükséges hő-, és füstelvezetés,
légutánpótlás biztosítására.
Személyfelvonó:
630kg/8 fő teherbírású akadálymentes személyfelvonó, 3 megállóval.
Közmű építés:
Törzshálózat bővítés szükséges a Szent István utcáról, a tervezett iskola irányába a 1292/6 hrsz-ú tervezési ingatlan
elláthatósága érdekében.
Környezetrendezés:
A tervezési terület jelenleg sűrű erdős, kelet-nyugati irányban 10 méteres a szintkülönbséggel. A tervezett épület
környezetében tájépítészeti megoldásokkal, rézsűkkel és támfalakkal szükséges a csatlakozásokat megoldani.
Az előkészítés során a tervezett épület környékén a növényzet kivágásra kerül, azonban a sport és játszóudvar
területén csak felmérés utáni gyérítés lesz, ügyelve az értékesebb fák megtartására. Az új iskolakert két nagyobb
egységre tagolódik: sportudvarra, benne a sportpályával és a játszóudvarra. A főbejáratnál egy kisebb telken belüli
köztér, míg a hátsó gazdasági bejáratnál telken belüli parkolók kerülnek kialakításra.
Tervezési feladat:
- a rendelkezésre bocsátott jóváhagyási terv alapján engedélyezési tervdokumentáció elkészítése,
- az engedélyeztetésben való közreműködés, jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, és/vagy
nyilatkozatok beszerzése, tervek feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján,
- Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Épkiv.
rendelet”) szerinti, valamennyi szakágra kiterjedő kiviteli tervdokumentáció elkészítése (a Beruházás
becsült értékének alátámasztására alkalmas, árazott és árazatlan tervezői költségvetéssel (mobíliák nélkül);
burkolati tervvel; homlokzat tisztítási karbantartási tervvel; konyhatechnológiára, oktatástechnológiára
(informatikai eszközöket is beleértve) és sporttechnológiára is kiterjedő belsőépítészeti tervvel) a hatályos
jogszabályok, műszaki előírások tartalmi és formai követelményeinek megfelelően, ideértve a Magyar Építész
Kamarának és a Magyar Mérnöki Kamarának a kiviteli tervek elkészítésének tartalmi és formai követelményeire
vonatkozó szabályzatait is, a mobíliákra vonatkozó bútorozási tervvel, mely kiterjed konyhatechnológiára,
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oktatástechnológiára (informatikai eszközöket is beleértve) és sporttechnológiára, és az ahhoz tartozó, (becsült
értékének alátámasztására alkalmas) árazott és árazatlan tervezői költségvetéssel;
- a tervezői művezetés biztosítása a használatba vételi engedély véglegessé válásáig.
Szállítandó tervek mennyisége: az engedélyezéshez szükséges példányokon felül 6 (hat) példányban papír alapon,
magyar nyelven és .pdf/A; pdf; illetve .dwg formátumban 6 (hat) példányban CD/DVD lemezen. AK szakaszos
tervszolgáltatásra lehetőséget biztosít a szerződés tervezete szerint. Az eljárás a Kbt. 53.§ (6) bek. alapján
feltételesen kerül megindításra, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő (Gazdaság-újraindítási Akcióterv) támogatási
igényt nyújt be, ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben
történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
Kivitelezési feladat:
Ajánlattevő feladata a műszaki dokumentáció részét képező jóváhagyási terv alapján elkészített engedélyezési
tervdok., végleges építési engedély és a Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció alapján a
hagyományos szerkezetű iskola kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó közművekkel,
környezetrendezéssel, a jóváhagyási tervben előirányzott nettó alapterületi mennyiségekkel. A belsőépítészeti
tervekben szereplő műszaki tartalom kivitelezése ajánlattevő feladata azzal, hogy a mobíliák beszerzése nem
ajánlattevő feladata.
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Nyertes AT feladata a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése.
**II.2.14) További információ: pontban folytatás.
(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 szakmai tapasztalata (hónap
min.0-max. 60 hó) 10
2 3) Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság
megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (hónap min.0-max. 60
hó) 10
3 4) Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság
megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (hónap min.0-max.60
hó) 10
4 5) Az M2)4 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az É jogosultság megszerzéséhez
meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (hónap, min. 0–max. 60 hó) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
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: Gazdaság-újraindítási Akcióterv, 2021-2027-es programozási
időszak európai uniós forrása
II.2.14) További információ:
* II.2.3) folytatása: Kapcsolódó Ingatlanok: 1292/4; 1292/5; 1292/7;1292/8; 1302; 1379, valamint az Őrbottyán
külterület 0191 helyrajzi számú ingatlanok
* II.2.4) A közbeszerzés ismertetése pont folytatása:
Az oktatást legalább kétszer annyi üzemeltető személyzet részére köteles biztosítani a nyertes ajánlattevő, mint
amennyi szakterületet az üzemeltetés érint. Az oktatást szakterületenként, berendezésenként legalább olyan
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időtartamban kell megtartani, amelyet az adott berendezés gyártója előír. A berendezés gyártói előírás hiányában,
az oktatás időigényének meghatározására a nyertes ajánlattevő által készített oktatási terv az irányadó.
Ajánlatkérő(AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek.alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító
felhívásban és a KD-ban 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. Egyenértékűség bizonyítása AT feladata
1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció
összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
2) A felhívás II.2.7 pontjában megadott időtartam naptári napban értendő, ami a Szerződés hatálybalépésétől
számított.
3) Az 1. értékelési részszempont (ár kritérium) vonatkozásában ajánlatkérő a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói
díj (Kivitelezésre jutó Vállakozói Díj + Tervezői Díj) összegét értékeli.
A 2-5.) értékelési részszempontokkal kapcsolatban ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. §
(9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott
szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt
dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb,
mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó
dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az
ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.
Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározta a 2.-5. értékelési részszempontok szerinti ajánlati
elemek legkedvezőbb szintjét (60 hónap). A Kbt. 71.§ (9a) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlatban ezen
elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül
is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a Kbt. 71. § (9)
bekezdés b) pontja nem alkalmazandó.
4) Az eljárást megindító felhíváshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokat az érdeklődő gazdasági
szereplőknek (vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó(k)nak) elektronikus úton el kell érni az ajánlattételi
határidő lejártáig. A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélküli letöltéséhez regisztráció szükséges
az EKR-en a következő címen: https://ekr.gov.hu, regisztrációt követően van lehetőség a dokumentumok
teljes körű, közvetlen és díjmentes elérésére. Ajánlatkérő rögzíti, hogy nem vállal felelősséget a közbeszerzési
dokumentumok hozzáférhetőségével kapcsolatban felmerült technikai problémákért.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
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Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 003 - 004281
(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: Őrbottyán, új 24 oszt. isk. tervezés-kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2021 - 026694 (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: 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
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
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Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való
elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [Kbt. 53. § (4)-(6) bekezdés] [Kbt. 75. § (2) bekezdés
a) pont].
Ajánlattevők:
Ajánlattevő neve: Stabil Konstrukt Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 7150 Bonyhád Benczúr Gyula Utca 22.
Adószám: 14462344217
Ajánlattevő neve: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 8900 Zalaegerszeg Millennium Köz 1.
Adószám: 10738885220
Ajánlattevő neve: Mester -Építő Kft.
Székhelye: 1042 Budapest Munkásotthon Utca 46.
Adószám: 13707824241
Ajánlattevő neve: DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felellősségű Társaság
Székhelye: 2100 Gödöllő Faiskola Tér 13
Adószám: 12467006213
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
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Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/11 (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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Készenléti Rendőrség (16986/2022)
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: Stanakovits Dorottya
Telefon: +36 19994072
E-mail: stanakovitsd@kr.police.hu
Fax: +36 14327401
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.police.hu/kr
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
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Konyhai tisztítószerek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000203452022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

271

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39830000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződés keretében konyhai tisztítószerek beszerzése a szerződéskötéstől számított 24 hónapos
időtartamra, vagy a keretösszeg nettó 17 000 000 Ft kimerítéséig.
Mennyiség: 14 tétel (8 960 db, 64 doboz)
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében meghatározott gyártmányra,
eredetre, típusra való hivatkozást szerepeltetett, úgy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésben
foglaltak alapján a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és
Ajánlatkérő az előírttal egyenértékű gyártmányú, eredetű, típusú terméket is elfogad. Az egyenértékűség
megítélése az adott termék esetében előírt feltételek teljesítése alapján történik. Az egyenértékűség igazolása
ajánlattevő feladata.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás
céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Konyhai tisztítószerek beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39830000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Készenléti Rendőrség Teljesítés helye: 1151 Budapest Bogáncs
utca 12. (raktár)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Konyhai tisztítószerek - Mennyiség: 14 tétel (8 960 db, 64 doboz), illetve 17 000 000 Ft keretösszeg kimerüléséig.
1. Általános ipari mosogatószer 240 db
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2. Folyékony fertőtlenítőszer 3 000 db
3. Fertőtlenítő hatású kézi mosogató- és tisztítószer 3 600 db
4. Folyékony gépi pohár mosogatószer 70 db
5. Folyékony gépi tányérmosogatószer 80 db
6. Gépi mosogatáshoz tányér és pohár öblítőszer 100 db
7. Grilltisztító 670 db
8. Nemesacél ápolószer 40 db
9. Só tabletta 80 db
10. Vízkőoldó mosogatógépekhez 40 db
11. Asztal felülettisztító és fertőtlenítő szer 1 000 db
12. Mosogatógép öblítő , háztartási mosogatógépekhez 40 db
13. Mosogatógép tabletta 40 doboz
14. Vízkőoldó tabletta kávéfőzőhöz 24 doboz
Ajánlatkérő által megadott fenti becsült mennyiségek tájékoztató jellegűek (kb. 2 éves időszakra vonatkoznak),
azok a megalapozott árajánlatadás céljából kerültek feltüntetésre, a megadott darabszámok nem kógensek, a
keretösszeg kimerítéséig adható le megrendelés.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-áig vállal lehívási kötelezettséget.
Az adott termék elvárt kiszerelési egységét, valamint a műszaki leírását a minőségi előírásokkal együtt a kiegészítő
közbeszerzési dokumentumok 1. sz mellékleteként kiadott Kereskedelmi ajánlat táblázat „TERMÉK MEGNEVEZÉSE
és előírt kiszerelése” oszlopa tartalmazza.
Ajánlatkérő a megjelölt termékekhez képest azzal egyenértékű terméket is elfogad, de az azonos összetételű,
hígíthatóságú, azonos funkciójú termék egyenértékűségét az ajánlattevő, hitelt érdemlő módon, harmadik féltől
származó igazolással (pl: akkreditált, független laborból származó tanúsítvánnyal, biztonsági adatlappal) köteles
igazolni.
Amennyiben valamely termék rendelkezik biztonsági adatlappal és/vagy OTH engedéllyel, Ajánlattevőnek
ajánlatában erről nyilatkoznia szükséges, egyértelműen megjelölve az 1. sz. melléklet (Kereskedelmi ajánlat)
utolsó oszlopában, illetve ezeket ajánlatához szükséges benyújtani.
Amennyiben a termék nem rendelkezik biztonsági adatlappal és/vagy OTH engedéllyel Ajánlattevőnek
nyilatkoznia kell az 1. sz. melléklet (Kereskedelmi ajánlat) utolsó oszlopában a termékkel kapcsolatban a
besorolásra vonatkozólag.
A biztonsági adatalapban foglaltaknak az emberi egészség és az egészséges környezet védelmének kell
megfelelnie a 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, valamint a REACH (az Európai Parlament és Tanács
rendelete) rendelete alapján. A biztonsági adatlapnak tartalmaznia kell a kockázatok megfelelő ellenőrzésének
biztosítsa érdekében megvalósítandó kockázatkezelési intézkedésekre vonatkozó utasításokat.
A címkeköteles termékeket a 1272/2008/EK (CLP) rendeletben foglaltaknak megfelelő magyar nyelvű felcímkézett
állapotban szükséges bszállítani.
Ajánlatkérő hivatkozik a a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának
védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendeletre.
Szerződéskötési feltételek (amelyek meglétéről Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges, valamint a
szerződés megkötésekor be kell benyújtania):
• szakhatósági engedélyek, mind a gazdasági tevékenység, mind a termékek vonatkozásában
(Ez vonatkozik a közegészségügyi, gyártási, forgalmazási engedélyekre, ami bejelentési kötelezettséggel bír,
valamint bizonyos termékek esetében, amelyek forgalmazásához külön hatósági engedély szükséges.)
• ISO 9001 tanúsítvány vagy ezzel egyenértékű, az Európai Unió bármely tagállamában akkreditált szervezettől
származó tanúsítványt, vagy a minőségbiztosítási rendszer kiépítésére tett intézkedéseket igazoló iratokkal
melynek egyenértékűségét Ajánlattevőnek kell igazolni.
Szavatossági idő:
• amennyiben a beszállított terméken egyértelműen feltüntetésre kerül a termék gyártásának és lejártának
időpontja, abban az esetben a terméknek a szavatossági idő legalább 80 %-ával kell rendelkeznie.
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A megajánlott ajánlati áraknak 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.
A keretösszegek felhasználására a tényleges megrendelések mértékében kerül sor.
Teljesítési határidő: a megrendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 5 munkanap. A megrendelést
Ajánlattevőnek 1 munkanapon belül kell visszaigazolnia. Amennyiben Ajánlattevő ez idő alatt nem igazolja vissza
a megrendelést a 2. munkanapon Ajánlatkérő elfogadottnak tekinti a visszaigazolást.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségének biztosítását, de tekintettel arra, hogy beszerezendő
termékek egy termékcsoportba tartoznak, így a részajánlat tételét a Kbt. 61. § (4) bekezdés alapján nem tartja
műszakilag támogatható lehetőségnek.
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb árat megjelenítő értékelési szempontok
szerint értékeli az ajánlatokat, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi
és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
A II.2.5) pontban szereplő értékelési szempontra vonatkozó meghatározást és információkat - hivatkozva a Kbt. 76.
§ (10) bekezdésre - a KKD Útmutató 15.5. pontja 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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.159

274

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 046 - 119010
(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: Konyhai tisztítószerek 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 - 003790 (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: 7
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: 7
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
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Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való
elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [Kbt. 53. § (4)-(6) bekezdés] [Kbt. 75. § (2) bekezdés
a) pont].;
A Kormány a Magyarország szomszédságában zajló háború idején a rezsicsökkentés megvédése és a
honvédelmi célok teljesítése érdekében szükséges költségvetési intézkedésekről szóló 1281/2022. (VI. 4.)
Korm. határozat alapján a Belügyminisztériumot is érintő stabilizációs intézkedésről döntött.
A stabilizációs intézkedés alapján Ajánlatkérő eddig kiadott, még folyamatban lévő eljárásokhoz
kapcsolódó fedezetigazolások felülvizsgálata vált szükségessé, amely alapján fedezetek visszavonásáról
született döntés.
A leírtak miatt tárgyi eljárásban a fedezetigazolás visszavonásra került.
Ajánlattevők:
Kerese Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (2225 Vecsés, Hatháza u. 3.); adószám: 20714592-2-13
PEPEX Hungary Ügynöki Nagykereskedelmi Kft. (3200 Gyöngyös Poczik Ferenc utca 4.); adószám:
27920396-2-10
Edelweiss Ökoservice Kft. és FM Shop24 Kft. közös ajánlattevők (1164 Budapest Csókakő utca 35., 1152
Budapest, Telek u. 7-9.); adószám: 10835449-2-42, 23887408-2-42
SZECOLOR Kft. (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 73.); adószám: 10457362-2-06
PROFIL-COPY 2002 Irodatechnikai Kft. (3531 Miskolc, Kiss Ernő utca 35/A.); adószám: 12933086-2-05
BLACK POINT Kft. (1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 46. 1. em. 2.); adószám: 13313649-2-41
Gilux Hungary Kft. (1101 Budapest, Kőbányai út 49.A.ép.1.em.); adószám: 22987392-2-42
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
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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:
2022/08/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
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az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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KÖVÁL MONORI VÁROSÜZEMELTETÉS (16765/2022)
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: KÖVÁL MONORI VÁROSÜZEMELTETÉS
Nemzeti azonosítószám: 15846860213
Postai cím: Kossuth Lajos Út 147
Város: Monor
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varró Erika
Telefon: +36 29411309
E-mail: koval.varosuzemeltetes@gmail.com
Fax: +36 29411309
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kovalzrt.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: nonprofit zrt.
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

278
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszertermékek és alapanyagok beszerzése 2022
Hivatkozási szám: EKR001417672021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

279

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Élelmiszertermékek és alapanyagok szállítása a KÖVÁL MONORI VÁROSÜZEMELTETÉS részére 10 részajánlati
körben határozott időtartamra (2023.12.31.-ig), vagy a keretösszegek kimerüléséig.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 207403076,00 (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: Tartós élelmiszerek, 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: HU1 A teljesítés fő helyszíne: Katona konyha 2200 Monor Katona József utca 26., Jászai konyha
2200 Jászai Mari tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tartós élelmiszer, száraztészták szállítása a közbeszerzési dokumentációban részletezett műszaki specifikáció
szerint.
A szerződés teljes értéke mindösszesen nettó 62 300 000.- Ft, melyből a lehívási kötelezettséggel terhelt
keretösszeg
értéke nettó 47 923 077.- Ft, az opció értéke pedig nettó 14 376 923.- Ft.
A szerződés teljes időtartamára becsült teljes mennyiség: csomag 13500, darab 57650, doboz 2050, kg 65065, liter
14220, üveg 2354, vödör 100, melyből cukor 6840 kg, liszt 7060 kg, rizs 10200 kg.
A fenti mennyiségek a szerződés időtartama alatt várható becsült mennyiségek, melyek tájékoztató jellegű
adatok, kizárólag az ajánlatok összehasonlíthatósága miatt kerültek meghatározásra.
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Ajánlatkérő adásvételi keretszerződést kíván kötni a megadott keretösszeg erejéig. Amennyiben Ajánlatkérő a
szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a Keretösszeget kimerítette, jogosult további megrendelések lehívására
a keretösszeg 30 %-ának megfelelő keretösszeg (opció) erejéig a szerződés időbeli hatálya alatt. Az opció lehívása
automatikusan történik a keretösszeg elérésének pillanatában. Ajánlatkérő nem köteles a teljes opció lehívására,
kizárólag a ténylegesen megrendelt mennyiség vonatkozásában keletkezik kötelezettsége.
A nyertes ajánlattevő köteles az egyedi megrendelésekben meghatározott árut a teljesítés helyére szállítani
(naponta, reggel 5:30 óra és 6:30 óra között, illetve igény szerint), az árut szállítóeszközről lerakodni-, tételek
átadás/ átvétele-, minőségi-, mennyiségi ellenőrzést elvégezni, valamint az esetleges kifogásemelést rögzíteni és
kezelni. A szerződés teljesítésére vonatkozó részletes feltételeket és a beszerzésre kerülő termékek pontos leírását
a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A szerz. megkötésének időpontja, ekként a felhívás II.2.7) pontjában meghatározott kezdő időpontja a
közbeszeszerzési eljárás lefolytatásának időtartamára illetve a Kormány által a veszélyhelyzet kapcsán esetlegesen
meghozandó további, az ellátandó intézmények működési rendjét is érintő intézkedésekre tekintettel változhat!
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen ajánlattételi
felhívásban és egyéb a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen ajánlattételi
felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében
– egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek
kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Az AK által előírttól eltérő
termék megajánlása esetén az egyenértékűséget az AK által előírt termék és az AT által megajánlott termék
gyártmánylapjának az ajánlatba történő benyújtásával kell igazolni. Ajánlattevő kötelessége tehát annak
bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű.
Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén jelen a II.2.4) pontban megjelölt keretösszegre
köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 47 923 077.- Ft értékre vállal megrendelési
kötelezettséget.
A keretösszegből az opciós rész értéke nettó 14 376 923.- Ft.
Az opciót is – annak megrendelése esetén – a szerződés kapcsán meghatározott teljesítési határidőig
szükséges teljesíteni. Ajánlatkérő az opció lehívására nem vállal kötelezettséget. Az opció érvényesítése a
Kbt. 141. § (4 ) bekezdés a) pontja alapján nem minősül szerződésmódosításnak.
II.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 Kbt. 76. § (9) bekezdés alapján: Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76 § (2) bekezdés a) pontja szerint, a
legalacsonyabb ár (Egyösszegű nettó- összehasonlító - ajánlati ár (nettó HUF)) értékelés alapján értékeli,
figyelemmel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek, és a Magyar Élelmiszerkönyv által előírtaknak megfelelő áru felel meg.
2. A szerz. megkötésének időpontja, ekként a szerz. a II.2.7) pontban meghatározott kezdő időpontja a közbesz.
eljárás lefolytatásának időtartamára tekintettel változhat!
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II.2.1)
Elnevezés: Tojás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
03142500-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: Katona konyha 2200 Monor Katona József utca 26., Jászai konyha
2200 Jászai Mari tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tojás szállítása a közbeszerzési dokumentációban részletezett műszaki specifikáció szerint.
A szerződés teljes értéke mindösszesen nettó 2 140 000.- Ft, melyből a lehívási kötelezettséggel terhelt
keretösszeg
értéke nettó 1 646 154.- Ft, az opció értéke pedig nettó 493 846.- Ft.
A szerződés teljes időtartamára becsült teljes mennyiség: 64800 darab.
A fenti mennyiségek a szerződés időtartama alatt várható becsült mennyiségek, melyek tájékoztató jellegű
adatok, kizárólag az ajánlatok összehasonlíthatósága miatt kerültek meghatározásra. Ajánlatkérő adásvételi
keretszerződést kíván kötni a megadott keretösszeg erejéig. Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli
hatályának lejárta előtt a Keretösszeget kimerítette, jogosult további megrendelések lehívására a keretösszeg 30
%-ának megfelelő keretösszeg (opció) erejéig a szerződés időbeli hatálya alatt. Az opció lehívása automatikusan
történik a keretösszeg elérésének pillanatában. Ajánlatkérő nem köteles a teljes opció lehívására, kizárólag a
ténylegesen megrendelt mennyiség vonatkozásában keletkezik kötelezettsége. A nyertes ajánlattevő köteles az
egyedi megrendelésekben meghatározott árut a teljesítés helyére szállítani (naponta, reggel 5:30 óra és 6:30 óra
között, illetve igény szerint), az árut szállítóeszközről lerakodni-, tételek átadás/ átvétele-, minőségi-, mennyiségi
ellenőrzést elvégezni, valamint az esetleges kifogásemelést rögzíteni és kezelni. A szerződés teljesítésére
vonatkozó részletes feltételeket és a beszerzésre kerülő termékek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
A szerz. megkötésének időpontja, ekként a felhívás II.2.7) pontjában meghatározott kezdő időpontja a
közbeszeszerzési eljárás lefolytatásának időtartamára illetve a Kormány által a veszélyhelyzet kapcsán esetlegesen
meghozandó további, az ellátandó intézmények működési rendjét is érintő intézkedésekre tekintettel változhat!
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen ajánlattételi
felhívásban és egyéb a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen ajánlattételi
felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében
– egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek
kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Az AK által előírttól eltérő
termék megajánlása esetén az egyenértékűséget az AK által előírt termék és az AT által megajánlott termék
gyártmánylapjának az ajánlatba történő benyújtásával kell igazolni. Ajánlattevő kötelessége tehát annak
bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű.
Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
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Opciók ismertetése: Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén jelen a II.2.4) pontban megjelölt keretösszegre
köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 1 646 154.- Ft értékre vállal megrendelési
kötelezettséget.
A keretösszegből az opciós rész értéke nettó 493 846.- Ft.
Az opciót is – annak megrendelése esetén – a szerződés kapcsán meghatározott teljesítési határidőig
szükséges teljesíteni. Ajánlatkérő az opció lehívására nem vállal kötelezettséget. Az opció érvényesítése a
Kbt. 141. § (4 ) bekezdés a) pontja alapján nem minősül szerződésmódosításnak.
II.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 Kbt. 76. § (9) bekezdés alapján: Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76 § (2) bekezdés a) pontja szerint, a
legalacsonyabb ár (Egyösszegű nettó- összehasonlító - ajánlati ár (nettó HUF)) értékelés alapján értékeli,
figyelemmel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek, és a Magyar Élelmiszerkönyv által előírtaknak megfelelő áru felel meg.
2. A szerz. megkötésének időpontja, ekként a szerz. a II.2.7) pontban meghatározott kezdő időpontja a közbesz.
eljárás lefolytatásának időtartamára tekintettel változhat!
II.2.1)
Elnevezés: Sütőipari termékek (kenyér, péksütemények)
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15810000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: Katona konyha 2200 Monor Katona József utca 26., Jászai konyha
2200 Jászai Mari tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sütőipari termékek szállítása a közbeszerzési dokumentációban részletezett műszaki specifikáció szerint.
A szerződés teljes értéke mindösszesen nettó 38 520 000.- Ft, melyből a lehívási kötelezettséggel terhelt
keretösszeg
értéke nettó 29 630 769.- Ft, az opció értéke pedig nettó 8 889 231.- Ft.
A szerződés teljes időtartamára becsült teljes mennyiség: kg 33990, darab 820860, melyből 32120 kg kenyér.
A fenti mennyiségek a szerződés időtartama alatt várható becsült mennyiségek, melyek tájékoztató jellegű
adatok, kizárólag az ajánlatok összehasonlíthatósága miatt kerültek meghatározásra. Ajánlatkérő adásvételi
keretszerződést kíván kötni a megadott keretösszeg erejéig. Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli
hatályának lejárta előtt a Keretösszeget kimerítette, jogosult további megrendelések lehívására a keretösszeg 30
%-ának megfelelő keretösszeg (opció) erejéig a szerződés időbeli hatálya alatt. Az opció lehívása automatikusan
történik a keretösszeg elérésének pillanatában. Ajánlatkérő nem köteles a teljes opció lehívására, kizárólag a
ténylegesen megrendelt mennyiség vonatkozásában keletkezik kötelezettsége. A nyertes ajánlattevő köteles az
egyedi megrendelésekben meghatározott árut a teljesítés helyére szállítani (naponta, reggel 5:30 óra és 6:30 óra
között, illetve igény szerint), az árut szállítóeszközről lerakodni-, tételek átadás/ átvétele-, minőségi-, mennyiségi
ellenőrzést elvégezni, valamint az esetleges kifogásemelést rögzíteni és kezelni. A szerződés teljesítésére
vonatkozó részletes feltételeket és a beszerzésre kerülő termékek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
A szerz. megkötésének időpontja, ekként a felhívás II.2.7) pontjában meghatározott kezdő időpontja a
közbeszeszerzési eljárás lefolytatásának időtartamára illetve a Kormány által a veszélyhelyzet kapcsán esetlegesen
meghozandó további, az ellátandó intézmények működési rendjét is érintő intézkedésekre tekintettel változhat!
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen ajánlattételi
felhívásban és egyéb a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a
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megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen ajánlattételi
felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében
– egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek
kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Az AK által előírttól eltérő
termék megajánlása esetén az egyenértékűséget az AK által előírt termék és az AT által megajánlott termék
gyártmánylapjának az ajánlatba történő benyújtásával kell igazolni. Ajánlattevő kötelessége tehát annak
bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű.
Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén jelen a II.2.4) pontban megjelölt keretösszegre
köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 29 630 769.- Ft értékre vállal megrendelési
kötelezettséget.
A keretösszegből az opciós rész értéke nettó 8 889 231.- Ft.
Az opciót is – annak megrendelése esetén – a szerződés kapcsán meghatározott teljesítési határidőig
szükséges teljesíteni. Ajánlatkérő az opció lehívására nem vállal kötelezettséget. Az opció érvényesítése a
Kbt. 141. § (4 ) bekezdés a) pontja alapján nem minősül szerződésmódosításnak.
II.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 Kbt. 76. § (9) bekezdés alapján: Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76 § (2) bekezdés a) pontja szerint, a
legalacsonyabb ár (Egyösszegű nettó- összehasonlító - ajánlati ár (nettó HUF)) értékelés alapján értékeli,
figyelemmel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek, és a Magyar Élelmiszerkönyv által előírtaknak megfelelő áru felel meg.
2. A szerz. megkötésének időpontja, ekként a szerz. a II.2.7) pontban meghatározott kezdő időpontja a közbesz.
eljárás lefolytatásának időtartamára tekintettel változhat!
II.2.1)
Elnevezés: Tej, tejtermék
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15500000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: Katona konyha 2200 Monor Katona József utca 26., Jászai konyha
2200 Jászai Mari tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tej, tejtermék szállítása a közbeszerzési dokumentációban részletezett műszaki specifikáció szerint.
A szerződés teljes értéke mindösszesen nettó 57 580 000.- Ft, melyből a lehívási kötelezettséggel terhelt
keretösszeg
értéke nettó 44 292 308.- Ft, az opció értéke pedig nettó 13 287 692.- Ft.
A szerződés teljes időtartamára becsült teljes mennyiség: kg 4740, liter 118312, darab 112416, doboz 7060,
melyből a tej 101760 liter.
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A fenti mennyiségek a szerződés időtartama alatt várható becsült mennyiségek, melyek tájékoztató jellegű
adatok, kizárólag az ajánlatok összehasonlíthatósága miatt kerültek meghatározásra. Ajánlatkérő adásvételi
keretszerződést kíván kötni a megadott keretösszeg erejéig. Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli
hatályának lejárta előtt a Keretösszeget kimerítette, jogosult további megrendelések lehívására a keretösszeg 30
%-ának megfelelő keretösszeg (opció) erejéig a szerződés időbeli hatálya alatt. Az opció lehívása automatikusan
történik a keretösszeg elérésének pillanatában. Ajánlatkérő nem köteles a teljes opció lehívására, kizárólag a
ténylegesen megrendelt mennyiség vonatkozásában keletkezik kötelezettsége. A nyertes ajánlattevő köteles az
egyedi megrendelésekben meghatározott árut a teljesítés helyére szállítani (naponta, reggel 5:30 óra és 6:30 óra
között, illetve igény szerint), az árut szállítóeszközről lerakodni-, tételek átadás/ átvétele-, minőségi-, mennyiségi
ellenőrzést elvégezni, valamint az esetleges kifogásemelést rögzíteni és kezelni. A szerződés teljesítésére
vonatkozó részletes feltételeket és a beszerzésre kerülő termékek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
A szerz. megkötésének időpontja, ekként a felhívás II.2.7) pontjában meghatározott kezdő időpontja a
közbeszeszerzési eljárás lefolytatásának időtartamára illetve a Kormány által a veszélyhelyzet kapcsán esetlegesen
meghozandó további, az ellátandó intézmények működési rendjét is érintő intézkedésekre tekintettel változhat!
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen ajánlattételi
felhívásban és egyéb a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen ajánlattételi
felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében
– egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek
kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Az AK által előírttól eltérő
termék megajánlása esetén az egyenértékűséget az AK által előírt termék és az AT által megajánlott termék
gyártmánylapjának az ajánlatba történő benyújtásával kell igazolni. Ajánlattevő kötelessége tehát annak
bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű.
Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén jelen a II.2.4) pontban megjelölt keretösszegre
köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 44 292 308.- Ft értékre vállal megrendelési
kötelezettséget.
A keretösszegből az opciós rész értéke nettó 13 287 692.- Ft.
Az opciót is – annak megrendelése esetén – a szerződés kapcsán meghatározott teljesítési határidőig
szükséges teljesíteni. Ajánlatkérő az opció lehívására nem vállal kötelezettséget. Az opció érvényesítése a
Kbt. 141. § (4 ) bekezdés a) pontja alapján nem minősül szerződésmódosításnak.
II.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 Kbt. 76. § (9) bekezdés alapján: Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76 § (2) bekezdés a) pontja szerint, a
legalacsonyabb ár (Egyösszegű nettó- összehasonlító - ajánlati ár (nettó HUF)) értékelés alapján értékeli,
figyelemmel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek, és a Magyar Élelmiszerkönyv által előírtaknak megfelelő áru felel meg.
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2. A szerz. megkötésének időpontja, ekként a szerz. a II.2.7) pontban meghatározott kezdő időpontja a közbesz.
eljárás lefolytatásának időtartamára tekintettel változhat!
II.2.1)
Elnevezés: Tőkehúsok (sertés, marha)
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15110000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: Katona konyha 2200 Monor Katona József utca 26., Jászai konyha
2200 Jászai Mari tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tőkehúsok szállítása a közbeszerzési dokumentációban részletezett műszaki specifikáció szerint.
A szerződés teljes értéke mindösszesen nettó 42 100 000.- Ft, melyből a lehívási kötelezettséggel terhelt
keretösszeg
értéke nettó 32 384 615.- Ft, az opció értéke pedig nettó 9 715 385.- Ft.
A szerződés teljes időtartamára becsült teljes mennyiség: kg 37300, melyből a sertéshús 35860 kg.
A fenti mennyiségek a szerződés időtartama alatt várható becsült mennyiségek, melyek tájékoztató jellegű
adatok, kizárólag az ajánlatok összehasonlíthatósága miatt kerültek meghatározásra. Ajánlatkérő adásvételi
keretszerződést kíván kötni a megadott keretösszeg erejéig. Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli
hatályának lejárta előtt a Keretösszeget kimerítette, jogosult további megrendelések lehívására a keretösszeg 30
%-ának megfelelő keretösszeg (opció) erejéig a szerződés időbeli hatálya alatt. Az opció lehívása automatikusan
történik a keretösszeg elérésének pillanatában. Ajánlatkérő nem köteles a teljes opció lehívására, kizárólag a
ténylegesen megrendelt mennyiség vonatkozásában keletkezik kötelezettsége. A nyertes ajánlattevő köteles az
egyedi megrendelésekben meghatározott árut a teljesítés helyére szállítani (naponta, reggel 5:30 óra és 6:30 óra
között, illetve igény szerint), az árut szállítóeszközről lerakodni-, tételek átadás/ átvétele-, minőségi-, mennyiségi
ellenőrzést elvégezni, valamint az esetleges kifogásemelést rögzíteni és kezelni. A szerződés teljesítésére
vonatkozó részletes feltételeket és a beszerzésre kerülő termékek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
A szerz. megkötésének időpontja, ekként a felhívás II.2.7) pontjában meghatározott kezdő időpontja a
közbeszeszerzési eljárás lefolytatásának időtartamára illetve a Kormány által a veszélyhelyzet kapcsán esetlegesen
meghozandó további, az ellátandó intézmények működési rendjét is érintő intézkedésekre tekintettel változhat!
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen ajánlattételi
felhívásban és egyéb a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen ajánlattételi
felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében
– egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek
kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Az AK által előírttól eltérő
termék megajánlása esetén az egyenértékűséget az AK által előírt termék és az AT által megajánlott termék
gyártmánylapjának az ajánlatba történő benyújtásával kell igazolni. Ajánlattevő kötelessége tehát annak
bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű.
Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Hibás termék(ek) cseréje a bejelentéstől számítottan (max. 60 perc) 20
Költség kritérium –
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x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén jelen a II.2.4) pontban megjelölt keretösszegre
köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 32 384 615.- Ft értékre vállal megrendelési
kötelezettséget.
A keretösszegből az opciós rész értéke nettó 9 715 385.- Ft.
Az opciót is – annak megrendelése esetén – a szerződés kapcsán meghatározott teljesítési határidőig
szükséges teljesíteni. Ajánlatkérő az opció lehívására nem vállal kötelezettséget. Az opció érvényesítése a
Kbt. 141. § (4 ) bekezdés a) pontja alapján nem minősül szerződésmódosításnak.
II.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 Kbt. 76. § (9) bekezdés alapján: Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76 § (2) bekezdés c) pontja szerint, a legjobb
ár-érték arány értékelés alapján értékeli. Az értékelési szempontok alsó és felső határa: 0-10 pont, érték. módszere
1. és 2. részszempont esetében: fordított arányosítás. A módszer részletes ismertetése a kd-ban.
2. A szerz. megkötésének időpontja, ekként a szerz. a II.2.7) pontban meghatározott kezdő időpontja a közbesz.
eljárás lefolytatásának időtartamára tekintettel változhat!
II.2.1)
Elnevezés: Szárnyas húsok
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15112000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: Katona konyha 2200 Monor Katona József utca 26., Jászai konyha
2200 Jászai Mari tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szárnyashúsok szállítása a közbeszerzési dokumentációban részletezett műszaki specifikáció szerint.
A szerződés teljes értéke mindösszesen nettó 42 104 000.- Ft, melyből a lehívási kötelezettséggel terhelt
keretösszeg
értéke nettó 32 387 692.- Ft, az opció értéke pedig nettó 9 716 308.- Ft.
A szerződés teljes időtartamára becsült teljes mennyiség: 34240 kg, melyből a csirkehús 21540 kg.
A fenti mennyiségek a szerződés időtartama alatt várható becsült mennyiségek, melyek tájékoztató jellegű
adatok, kizárólag az ajánlatok összehasonlíthatósága miatt kerültek meghatározásra. Ajánlatkérő adásvételi
keretszerződést kíván kötni a megadott keretösszeg erejéig. Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli
hatályának lejárta előtt a Keretösszeget kimerítette, jogosult további megrendelések lehívására a keretösszeg 30
%-ának megfelelő keretösszeg (opció) erejéig a szerződés időbeli hatálya alatt. Az opció lehívása automatikusan
történik a keretösszeg elérésének pillanatában. Ajánlatkérő nem köteles a teljes opció lehívására, kizárólag a
ténylegesen megrendelt mennyiség vonatkozásában keletkezik kötelezettsége. A nyertes ajánlattevő köteles az
egyedi megrendelésekben meghatározott árut a teljesítés helyére szállítani (naponta, reggel 5:30 óra és 6:30 óra
között, illetve igény szerint), az árut szállítóeszközről lerakodni-, tételek átadás/ átvétele-, minőségi-, mennyiségi
ellenőrzést elvégezni, valamint az esetleges kifogásemelést rögzíteni és kezelni. A szerződés teljesítésére
vonatkozó részletes feltételeket és a beszerzésre kerülő termékek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
A szerz. megkötésének időpontja, ekként a felhívás II.2.7) pontjában meghatározott kezdő időpontja a
közbeszeszerzési eljárás lefolytatásának időtartamára illetve a Kormány által a veszélyhelyzet kapcsán esetlegesen
meghozandó további, az ellátandó intézmények működési rendjét is érintő intézkedésekre tekintettel változhat!
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen ajánlattételi
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felhívásban és egyéb a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen ajánlattételi
felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében
– egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek
kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Az AK által előírttól eltérő
termék megajánlása esetén az egyenértékűséget az AK által előírt termék és az AT által megajánlott termék
gyártmánylapjának az ajánlatba történő benyújtásával kell igazolni. Ajánlattevő kötelessége tehát annak
bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű.
Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Hibás termék(ek) cseréje a bejelentéstől számítottan (max. 60 perc) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén jelen a II.2.4) pontban megjelölt keretösszegre
köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 32 387 692.- Ft értékre vállal megrendelési
kötelezettséget.
A keretösszegből az opciós rész értéke nettó 9 716 308.- Ft.
Az opciót is – annak megrendelése esetén – a szerződés kapcsán meghatározott teljesítési határidőig
szükséges teljesíteni. Ajánlatkérő az opció lehívására nem vállal kötelezettséget. Az opció érvényesítése a
Kbt. 141. § (4 ) bekezdés a) pontja alapján nem minősül szerződésmódosításnak.
II.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 Kbt. 76. § (9) bekezdés alapján: Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76 § (2) bekezdés c) pontja szerint, a legjobb
ár-érték arány értékelés alapján értékeli. Az értékelési szempontok alsó és felső határa: 0-10 pont, érték. módszere
1. és 2. részszempont esetében: fordított arányosítás. A módszer részletes ismertetése a kd-ban.
2. A szerz. megkötésének időpontja, ekként a szerz. a II.2.7) pontban meghatározott kezdő időpontja a közbesz.
eljárás lefolytatásának időtartamára tekintettel változhat!
II.2.1)
Elnevezés: Felvágottak
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15130000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: Katona konyha 2200 Monor Katona József utca 26., Jászai konyha
2200 Jászai Mari tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Felvágottak szállítása a közbeszerzési dokumentációban részletezett műszaki specifikáció szerint.
A szerződés teljes értéke mindösszesen nettó 24 080 000.- Ft, melyből a lehívási kötelezettséggel terhelt
keretösszeg
értéke nettó 18 523 077.- Ft, az opció értéke pedig nettó 5 556 923.- Ft.
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A szerződés teljes időtartamára becsült teljes mennyiség: 16892 kg.
A fenti mennyiségek a szerződés időtartama alatt várható becsült mennyiségek, melyek tájékoztató jellegű
adatok, kizárólag az ajánlatok összehasonlíthatósága miatt kerültek meghatározásra. Ajánlatkérő adásvételi
keretszerződést kíván kötni a megadott keretösszeg erejéig. Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli
hatályának lejárta előtt a Keretösszeget kimerítette, jogosult további megrendelések lehívására a keretösszeg 30
%-ának megfelelő keretösszeg (opció) erejéig a szerződés időbeli hatálya alatt. Az opció lehívása automatikusan
történik a keretösszeg elérésének pillanatában. Ajánlatkérő nem köteles a teljes opció lehívására, kizárólag a
ténylegesen megrendelt mennyiség vonatkozásában keletkezik kötelezettsége. A nyertes ajánlattevő köteles
az egyedi megrendelésekben meghatározott árut a teljesítés helyére szállítani (naponta, reggel 5:30 óra és
6:30 óra között, illetve igény szerint), az árut szállítóeszközről lerakodni-, tételek átadás/ átvétele-, minőségi-,
mennyiségi ellenőrzést elvégezni, valamint az esetleges kifogásemelést rögzíteni és kezelni. A szerződés
teljesítésére vonatkozó részletes feltételeket és a beszerzésre kerülő termékek pontos leírását a közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák. A szerz. megkötésének időpontja, ekként a felhívás II.2.7) pontjában meghatározott
kezdő időpontja a közbeszeszerzési eljárás lefolytatásának időtartamára illetve a Kormány által a veszélyhelyzet
kapcsán esetlegesen meghozandó további, az ellátandó intézmények működési rendjét is érintő intézkedésekre
tekintettel változhat! A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő
jelen ajánlattételi felhívásban és egyéb a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű,
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden
ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen
ajánlattételi felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek
tekintetében – egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget
Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Az AK által
előírttól eltérő termék megajánlása esetén az egyenértékűséget az AK által előírt termék és az AT által megajánlott
termék gyártmánylapjának az ajánlatba történő benyújtásával kell igazolni. Ajánlattevő kötelessége tehát annak
bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű.
Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Hibás termék(ek) cseréje a bejelentéstől számítottan (max. 60 perc) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén jelen a II.2.4) pontban megjelölt keretösszegre
köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 18 523 077.- Ft értékre vállal megrendelési
kötelezettséget.
A keretösszegből az opciós rész értéke nettó 5 556 923.- Ft.
Az opciót is – annak megrendelése esetén – a szerződés kapcsán meghatározott teljesítési határidőig
szükséges teljesíteni. Ajánlatkérő az opció lehívására nem vállal kötelezettséget. Az opció érvényesítése a
Kbt. 141. § (4 ) bekezdés a) pontja alapján nem minősül szerződésmódosításnak.
II.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 Kbt. 76. § (9) bekezdés alapján: Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76 § (2) bekezdés c) pontja szerint, a legjobb
ár-érték arány értékelés alapján értékeli. Az értékelési szempontok alsó és felső határa: 0-10 pont, érték. módszere
1. és 2. részszempont esetében: fordított arányosítás. A módszer részletes ismertetése a kd-ban.
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2. A szerz. megkötésének időpontja, ekként a szerz. a II.2.7) pontban meghatározott kezdő időpontja a közbesz.
eljárás lefolytatásának időtartamára tekintettel változhat!
II.2.1)
Elnevezés: Fagyasztott (mirelit) termékek
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15896000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: Katona konyha 2200 Monor Katona József utca 26., Jászai konyha
2200 Jászai Mari tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Fagyasztott termékek szállítása a közbeszerzési dokumentációban részletezett műszaki specifikáció szerint.
A szerződés teljes értéke mindösszesen nettó 33 380 000.- Ft, melyből a lehívási kötelezettséggel terhelt
keretösszeg
értéke nettó 25 676 923.- Ft, az opció értéke pedig nettó 7 703 077.- Ft.
A szerződés teljes időtartamára becsült teljes mennyiség: 81676 kg.
A fenti mennyiségek a szerződés időtartama alatt várható becsült mennyiségek, melyek tájékoztató jellegű
adatok, kizárólag az ajánlatok összehasonlíthatósága miatt kerültek meghatározásra. Ajánlatkérő adásvételi
keretszerződést kíván kötni a megadott keretösszeg erejéig. Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli
hatályának lejárta előtt a Keretösszeget kimerítette, jogosult további megrendelések lehívására a keretösszeg 30
%-ának megfelelő keretösszeg (opció) erejéig a szerződés időbeli hatálya alatt. Az opció lehívása automatikusan
történik a keretösszeg elérésének pillanatában. Ajánlatkérő nem köteles a teljes opció lehívására, kizárólag a
ténylegesen megrendelt mennyiség vonatkozásában keletkezik kötelezettsége. A nyertes ajánlattevő köteles az
egyedi megrendelésekben meghatározott árut a teljesítés helyére szállítani (naponta, reggel 5:30 óra és 6:30 óra
között, illetve igény szerint), az árut szállítóeszközről lerakodni-, tételek átadás/ átvétele-, minőségi-, mennyiségi
ellenőrzést elvégezni, valamint az esetleges kifogásemelést rögzíteni és kezelni. A szerződés teljesítésére
vonatkozó részletes feltételeket és a beszerzésre kerülő termékek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
A szerz. megkötésének időpontja, ekként a felhívás II.2.7) pontjában meghatározott kezdő időpontja a
közbeszeszerzési eljárás lefolytatásának időtartamára illetve a Kormány által a veszélyhelyzet kapcsán esetlegesen
meghozandó további, az ellátandó intézmények működési rendjét is érintő intézkedésekre tekintettel változhat!
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen ajánlattételi
felhívásban és egyéb a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen ajánlattételi
felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében
– egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek
kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Az AK által előírttól eltérő
termék megajánlása esetén az egyenértékűséget az AK által előírt termék és az AT által megajánlott termék
gyártmánylapjának az ajánlatba történő benyújtásával kell igazolni. Ajánlattevő kötelessége tehát annak
bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű.
Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
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II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén jelen a II.2.4) pontban megjelölt keretösszegre
köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 25 676 923.- Ft értékre vállal megrendelési
kötelezettséget.
A keretösszegből az opciós rész értéke nettó 7 703 077.- Ft.
Az opciót is – annak megrendelése esetén – a szerződés kapcsán meghatározott teljesítési határidőig
szükséges teljesíteni. Ajánlatkérő az opció lehívására nem vállal kötelezettséget. Az opció érvényesítése a
Kbt. 141. § (4 ) bekezdés a) pontja alapján nem minősül szerződésmódosításnak.
II.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 Kbt. 76. § (9) bekezdés alapján: Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76 § (2) bekezdés a) pontja szerint, a
legalacsonyabb ár (Egyösszegű nettó- összehasonlító - ajánlati ár (nettó HUF)) értékelés alapján értékeli,
figyelemmel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek, és a Magyar Élelmiszerkönyv által előírtaknak megfelelő áru felel meg.
2. A szerz. megkötésének időpontja, ekként a szerz. a II.2.7) pontban meghatározott kezdő időpontja a közbesz.
eljárás lefolytatásának időtartamára tekintettel változhat!
II.2.1)
Elnevezés: Zöldség, gyümölcs, savanyúság
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: Katona konyha 2200 Monor Katona József utca 26., Jászai konyha
2200 Jászai Mari tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Zöldség-gyümölcs-savanyúság szállítása a közbeszerzési dokumentációban részletezett műszaki specifikáció
szerint.
A szerződés teljes értéke mindösszesen nettó 47 560 000.- Ft, melyből a lehívási kötelezettséggel terhelt
keretösszeg
értéke nettó 36 584 615.- Ft, az opció értéke pedig nettó 10 975 385.- Ft.
A szerződés teljes időtartamára becsült teljes mennyiség: csomag 7380, darab 4160, kg 142404, melyből a
burgonya 49980 kg, az alma 9000 kg.
A fenti mennyiségek a szerződés időtartama alatt várható becsült mennyiségek, melyek tájékoztató jellegű
adatok, kizárólag az ajánlatok összehasonlíthatósága miatt kerültek meghatározásra. Ajánlatkérő adásvételi
keretszerződést kíván kötni a megadott keretösszeg erejéig. Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli
hatályának lejárta előtt a Keretösszeget kimerítette, jogosult további megrendelések lehívására a keretösszeg 30
%-ának megfelelő keretösszeg (opció) erejéig a szerződés időbeli hatálya alatt. Az opció lehívása automatikusan
történik a keretösszeg elérésének pillanatában. Ajánlatkérő nem köteles a teljes opció lehívására, kizárólag a
ténylegesen megrendelt mennyiség vonatkozásában keletkezik kötelezettsége. A nyertes ajánlattevő köteles az
egyedi megrendelésekben meghatározott árut a teljesítés helyére szállítani (naponta, reggel 5:30 óra és 6:30 óra
között, illetve igény szerint), az árut szállítóeszközről lerakodni-, tételek átadás/ átvétele-, minőségi-, mennyiségi
ellenőrzést elvégezni, valamint az esetleges kifogásemelést rögzíteni és kezelni. A szerződés teljesítésére
vonatkozó részletes feltételeket és a beszerzésre kerülő termékek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
A szerz. megkötésének időpontja, ekként a felhívás II.2.7) pontjában meghatározott kezdő időpontja a
közbeszeszerzési eljárás lefolytatásának időtartamára illetve a Kormány által a veszélyhelyzet kapcsán esetlegesen
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meghozandó további, az ellátandó intézmények működési rendjét is érintő intézkedésekre tekintettel változhat!
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen ajánlattételi
felhívásban és egyéb a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen ajánlattételi
felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében
– egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek
kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Az AK által előírttól eltérő
termék megajánlása esetén az egyenértékűséget az AK által előírt termék és az AT által megajánlott termék
gyártmánylapjának az ajánlatba történő benyújtásával kell igazolni. Ajánlattevő kötelessége tehát annak
bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű.
Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén jelen a II.2.4) pontban megjelölt keretösszegre
köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 36 584 615.- Ft értékre vállal megrendelési
kötelezettséget.
A keretösszegből az opciós rész értéke nettó 10 975 385.- Ft.
Az opciót is – annak megrendelése esetén – a szerződés kapcsán meghatározott teljesítési határidőig
szükséges teljesíteni. Ajánlatkérő az opció lehívására nem vállal kötelezettséget. Az opció érvényesítése a
Kbt. 141. § (4 ) bekezdés a) pontja alapján nem minősül szerződésmódosításnak.
II.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 Kbt. 76. § (9) bekezdés alapján: Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76 § (2) bekezdés a) pontja szerint, a
legalacsonyabb ár (Egyösszegű nettó- összehasonlító - ajánlati ár (nettó HUF)) értékelés alapján értékeli,
figyelemmel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek, és a Magyar Élelmiszerkönyv által előírtaknak megfelelő áru felel meg.
2. A szerz. megkötésének időpontja, ekként a szerz. a II.2.7) pontban meghatározott kezdő időpontja a közbesz.
eljárás lefolytatásának időtartamára tekintettel változhat!
II.2.1)
Elnevezés: Allergén mentes termékek
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15880000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: Katona konyha 2200 Monor Katona József utca 26., Jászai konyha
2200 Jászai Mari tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Allergén mentes termékek szállítása a közbeszerzési dokumentációban részletezett műszaki specifikáció szerint.
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A szerződés teljes értéke mindösszesen nettó 3 660 000.- Ft, melyből a lehívási kötelezettséggel terhelt
keretösszeg
értéke nettó 2 815 385.- Ft, az opció értéke pedig nettó 844 615.- Ft.
A szerződés teljes időtartamára becsült teljes mennyiség: csomag 2110, kg 406, liter 1400, melyből rizstej 1200
liter.
A fenti mennyiségek a szerződés időtartama alatt várható becsült mennyiségek, melyek tájékoztató jellegű
adatok, kizárólag az ajánlatok összehasonlíthatósága miatt kerültek meghatározásra. Ajánlatkérő adásvételi
keretszerződést kíván kötni a megadott keretösszeg erejéig. Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli
hatályának lejárta előtt a Keretösszeget kimerítette, jogosult további megrendelések lehívására a keretösszeg 30
%-ának megfelelő keretösszeg (opció) erejéig a szerződés időbeli hatálya alatt. Az opció lehívása automatikusan
történik a keretösszeg elérésének pillanatában. Ajánlatkérő nem köteles a teljes opció lehívására, kizárólag a
ténylegesen megrendelt mennyiség vonatkozásában keletkezik kötelezettsége. A nyertes ajánlattevő köteles az
egyedi megrendelésekben meghatározott árut a teljesítés helyére szállítani (naponta, reggel 5:30 óra és 6:30 óra
között, illetve igény szerint), az árut szállítóeszközről lerakodni-, tételek átadás/ átvétele-, minőségi-, mennyiségi
ellenőrzést elvégezni, valamint az esetleges kifogásemelést rögzíteni és kezelni. A szerződés teljesítésére
vonatkozó részletes feltételeket és a beszerzésre kerülő termékek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
A szerz. megkötésének időpontja, ekként a felhívás II.2.7) pontjában meghatározott kezdő időpontja a
közbeszeszerzési eljárás lefolytatásának időtartamára illetve a Kormány által a veszélyhelyzet kapcsán esetlegesen
meghozandó további, az ellátandó intézmények működési rendjét is érintő intézkedésekre tekintettel változhat!
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen ajánlattételi
felhívásban és egyéb a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen ajánlattételi
felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében
– egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek
kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Az AK által előírttól eltérő
termék megajánlása esetén az egyenértékűséget az AK által előírt termék és az AT által megajánlott termék
gyártmánylapjának az ajánlatba történő benyújtásával kell igazolni. Ajánlattevő kötelessége tehát annak
bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű.
Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén jelen a II.2.4) pontban megjelölt keretösszegre
köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 2 815 385.- Ft értékre vállal megrendelési
kötelezettséget.
A keretösszegből az opciós rész értéke nettó 844 615.- Ft.
Az opciót is – annak megrendelése esetén – a szerződés kapcsán meghatározott teljesítési határidőig
szükséges teljesíteni. Ajánlatkérő az opció lehívására nem vállal kötelezettséget. Az opció érvényesítése a
Kbt. 141. § (4 ) bekezdés a) pontja alapján nem minősül szerződésmódosításnak.
II.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:
1. A Kbt. 76. § (9) bekezdés alapján: Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76 § (2) bekezdés a) pontja szerint, a
legalacsonyabb ár (Egyösszegű nettó- összehasonlító - ajánlati ár (nettó HUF)) értékelés alapján értékeli,
figyelemmel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek, és a Magyar Élelmiszerkönyv által előírtaknak megfelelő áru felel meg.
2. A szerz. megkötésének időpontja, ekként a szerz. a II.2.7) pontban meghatározott kezdő időpontja a közbesz.
eljárás lefolytatásának időtartamára tekintettel változhat!
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 240 - 629929
(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: Tartós élelmiszerek, 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)
V.2) Az eljárás eredménye
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V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/06/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (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: Iker és Társa Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12678103213
Postai cím: Külterület Hrsz 0150/7
Város: Albertirsa
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2730
Ország: Magyarország
E-mail: arajanlat@ikerestarsa.hu
Telefon: +36 202221029
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: 47923077,00
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: 2 Elnevezés: Tojás
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
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x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2021 - 023985 (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: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Sütőipari termékek (kenyér, péksütemények)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/06/27 (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
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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: Paning Sütőipari és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: 12191381213
Postai cím: Ady Endre Út 19
Város: Monor
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2200
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 307466096
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: 29630769,00
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: 4 Elnevezés: Tej, tejtermék
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2021 - 023985 (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: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Tőkehúsok (sertés, marha)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/06/27 (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: Jégtrade Élelmiszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.159

298

Nemzeti azonosítószám: 10828694213
Postai cím: Ecseri Út 0127/15/A
Város: Vecsés
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2220
Ország: Magyarország
E-mail: d.fazekas@jegtrade.hu
Telefon: +36 304868111
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 29552374
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: 32384615,00
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: Szárnyas húsok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/06/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
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V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Jégtrade Élelmiszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10828694213
Postai cím: Ecseri Út 0127/15/A
Város: Vecsés
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2220
Ország: Magyarország
E-mail: d.fazekas@jegtrade.hu
Telefon: +36 304868111
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 29552374
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: 32387692,00
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: 7 Elnevezés: Felvágottak
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2021 - 023985 (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
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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: 8 Rész száma: 8 Elnevezés: Fagyasztott (mirelit) termékek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/06/27 (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: Jégtrade Élelmiszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10828694213
Postai cím: Ecseri Út 0127/15/A
Város: Vecsés
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NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2220
Ország: Magyarország
E-mail: d.fazekas@jegtrade.hu
Telefon: +36 304868111
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 29552374
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: 25676923,00
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: 9 Rész száma: 9 Elnevezés: Zöldség, gyümölcs, savanyúság
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/06/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Móraprizma Szövetkezet
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Nemzeti azonosítószám: 11819699206
Postai cím: Gerle Imre Utca 8
Város: Mórahalom
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6782
Ország: Magyarország
E-mail: nyerges.dora@moraprizma.hu
Telefon: +36 306703140
Internetcím(ek): (URL) www.moraprizma.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: 36584615,00
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: 10 Rész száma: 10 Elnevezés: Allergén mentes termékek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/06/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
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V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Iker és Társa Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12678103213
Postai cím: Külterület Hrsz 0150/7
Város: Albertirsa
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2730
Ország: Magyarország
E-mail: arajanlat@ikerestarsa.hu
Telefon: +36 202221029
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: 2815385,00
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:
AJÁNLATTEVŐK, ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK SZERINTI TARTALMI ELEMEK:
● Ajánlattevő neve: MORTAK FRUIT Kft., 1157 Budapest Nyírpalota Út 5. fszt. 2.
Rész neve: Tojás (2)
Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 2 073 600
Rész neve: Zöldség, gyümölcs, savanyúság (9)
Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 41 247 860
● Ajánlattevő neve: Takács és Társa Sütőipari és Kereskedelmi Kft., 3533 Miskolc Kerpely Antal Utca 36.
Rész neve: Sütőipari termékek (kenyér, péksütemények) (3)
Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 53 565 910
● Ajánlattevő neve: G-FRUCT Kft., 2191 Bag Szőlő Utca 18.,
Rész neve: Zöldség, gyümölcs, savanyúság (9)
Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 64 252 700
● Ajánlattevő neve: Chef Market Zrt., 2161 Csomád József Attila Utca 73.
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Rész neve: Tartós élelmiszerek, szárazáru (1)
Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 65 770 518
● Ajánlattevő neve: Jégtrade Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft., 2220 Vecsés Ecseri Út 0127/15/A.
Rész neve: Tőkehúsok (sertés, marha) (5)
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 43 444 800
2. Hibás termék(ek) cseréje a bejelentéstől számítottan (max. 60 perc): 25
Rész neve: Szárnyas húsok (6)
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 44 457 400
2. Hibás termék(ek) cseréje a bejelentéstől számítottan (max. 60 perc): 25
Rész neve: Fagyasztott (mirelit) termékek (8)
Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 37 763 280
● Ajánlattevő neve: Furnus Pék és Cukrászati Zrt., 2330 Dunaharaszti Király Utca 3.
Rész neve: Sütőipari termékek (kenyér, péksütemények) (3)
Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 25 449 325
● Ajánlattevő neve: Móraprizma Szövetkezet, 6782 Mórahalom Gerle Imre Utca 8.
Rész neve: Zöldség, gyümölcs, savanyúság (9)
Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 40 740 680
● Ajánlattevő neve: ABAÚJTEJ Kft., 3849 Forró Kakastanya Külterület 098/2.
Rész neve: Tej, tejtermék (4)
Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 60 522 344
● Ajánlattevő neve: M és Társa Kft., 6782 Mórahalom Röszkei Út 48.
Rész neve: Tojás (2)
Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 2 070 360
Rész neve: Zöldség, gyümölcs, savanyúság (9)
Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 42 184 060
● Ajánlattevő neve: NASZÁLYTEJ TEJFELDOLGOZÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT., 2600 Vác DEÁKVÁRI FASOR 10.
Rész neve: Tej, tejtermék (4)
Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 56 099 782
● Ajánlattevő neve: Lucky Lemon Kft., 1239 Budapest XXIII. kerület Nagykőrösi Út 353. 28/A/2.
Rész neve: Tojás (2)
Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 2 138 400
Rész neve: Zöldség, gyümölcs, savanyúság (9)
Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 47 996 026
● Ajánlattevő neve: Iker és Társa Kft., 2730 Albertirsa Külterület
Rész neve: Tartós élelmiszerek, szárazáru (1)
Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 62 287 776
Rész neve: Tojás (2)
Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 2 268 000
Rész neve: Allergén mentes termékek (10)
Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 3 299 800
● Ajánlattevő neve: Paning Sütőipari és Kereskedelmi Kft., 2200 Monor Ady Endre Út 19.
Rész neve: Sütőipari termékek (kenyér, péksütemények) (3)
Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 46 291 705
● Ajánlattevő neve: Food Man 2020 Kft., 1171 Budapest Postamester Utca 17.
Rész neve: Tartós élelmiszerek, szárazáru (1)
Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 60 083 233
EREDMÉNYTELEN SOROK, EREDMÉNYTELENSÉG INDOKA(I):
2 - Tojás számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
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● A nyertes Ajánlattevő a szerződés megkötését megtagadta, ugyanakkor Ajánlatkérő az összegezésben
nem hirdetett nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Ajánlattevőt, így a 2. rész további
érvényes ajánlat hiányában eredménytelen.
4 - Tej, tejtermék számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek
kiválasztásra:
● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].; A Kbt. 75. § (1) bekezdés
b) pontja alapján a 4. ajánlati rész eredménytelen, mivel kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.;
7 - Felvágottak számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek
kiválasztásra:
● nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont].;
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
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 eljárásra
vonatkozó szabályokat, benne a jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó szabályokat a
jelen eljárással összefüggésben a hatályos Kbt. XXI. fejezete tartalmazza.
A VI.3) További információk pont FOLYTATÁSA:
19. Szerződéskötés feltétele (az alábbi dokumentumok bemutatásának elmaradása nyertes AT
szerződéskötéstől való visszalépésének minősül és AK jogosult a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján eljárni.
Minderről ATnek az ajánlatában nyilatkoznia kell):
19.1. valamennyi termék esetében (valamennyi ajánlati részben) legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig
be kell mutatnia a gyártmánylapról szóló 82/2012. (VIII. 2.) VM rend. 3. § (2) bek. szerinti adatokat
tartalmazó gyártmánylapot. Kivéve a 9. ajánlati rész esetében (zöldség-gyümölcs), ahol kizárólag a nyertes
Ajánlattevőnek kell a majdani szállításkor igazolnia, hogy az élelmezés-egészségügyi várakozási idő
lejárata megtörtént a növények vegyszerezését-, permetezését követően. Az élelmezés-egészségügyi
várakozási idő betartásának igazolására Ajánlatkérő elfogadta a termelői nyilatkozatot, vagy a termékre
vonatkozó permetezési napló. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
szerint élelmezés-egészségügyi várakozási idő az, az általában napokban megadott időtartam, amelynek
el kell telnie egy adott engedélyköteles termékkel végzett utolsó kezelés és a növény, növényi termék
(beleértve a köztes terményt és aljnövényzetet is) betakarítása, a raktárfertőtlenítést követő betárolása,
illetve a termény kitárolása, az áru felhasználása, forgalomba hozatala, fogyasztása, kereskedelmi
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feladása között. Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő, az az időtartam, amelynek el kell telnie egy
adott engedélyköteles termékkel végzett utolsó kezelés és a növény, növényi termék betakarítása, a
raktárfertőtlenítést követő betárolás, illetve a termék kitárolása, az áru felhasználása, forgalomba hozatala,
kereskedelmi feladása között. A kezelt növényt, növényi terméket élelmezési és takarmányozási célra
csak az előírt élelmezés-egészségügyi várakozási időt követően szabad forgalomba hozni és felhasználni,
kivéve, ha vizsgálat igazolta, hogy a növény, illetve növényi termék megfelel a forgalomba hozatal
követelményeinek.
19.2. a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni kell HACCP (vagy azzal egyenértékű) rendszer
üzemelését igazoló tanúsítvánnyal, melyet legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig be kell mutatnia
nyertes ATnek.
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:
2022/08/11 (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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Legfőbb Ügyészség (17215/2022)
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: Legfőbb Ügyészség
Nemzeti azonosítószám: 15300148241
Postai cím: Markó Utca 16
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mészáros Norbert
Telefon: +36 15575550
E-mail: beszerzes.gazdasagi@mku.hu
Fax: +36 13010500
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ugyeszseg.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.ekr.gov.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
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: Konfiguráció kezelő rendszer frissítése
Hivatkozási szám: EKR000860462022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
48982000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Legfőbb Ügyészségén a 2005-ben bevezetett HP Service Desk 4.5 szolgáltatás menedzsment rendszer
teljeskörűen támogatja a különböző IT folyamatokat az ITIL ajánlásainak figyelembevételével. A támogatott
folyamatok között megtalálható a kérésteljesítés, incidenskezelés, változáskezelés, eszközkezelés, eszköz
életútkezelés, központi CMDB, törzsadatkezelés, szolgáltatás nyilvántartás. Az ügyészségen bevezetett rendszer
kiemelt területei a kérésteljesítési, incidenskezelési, valamint eszközkezelési folyamatok támogatása és a precíz
folyamatokhoz elengedhetetlen központi CMDB biztosítása. A beszerzés célja a már nem támogatott HP SD
rendszerrel funkcionálisan ekvivalens, jövőbe mutató, támogatott és fejlesztett új rendszer kialakítása, a jelenlegi
rendszer funkcionális reprodukciója, esetlegesen fejlesztése az aktuális iparági gyakorlatnak megfelelően.
A közbeszerzés pontos tárgya, mennyisége, a nyertes ajánlattevő feladatai részletesen a közbeszerzési
dokumentumok Műszaki leírás és szerződéstervezet fejezetében kerülnek meghatározásra.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 81528000,00 (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: Konfiguráció kezelő rendszer frissítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
48982000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Legfőbb Ügyészség Informatikai Központja 1062 Budapest,
Székely Bertalan u. 21.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Az ajánlattevő feladata a műszaki leírásban részletezett funkciók és továbbfejlesztési lehetőségekhez szükséges
rendszer licencek biztosítása.
Felhasználó licencek tekintetében az alábbi számok irányadók:
- 15 db nevesített licenc
- 10 db konkurens licenc
A nevesített felhasználók fix licenc-cel rendelkeznek, amelyek minden esetben belépést biztosítanak a számukra,
a konkurens felhasználói keret terhére pedig az első adott számú (10) felhasználó tud bejelentkezni. A nevesített
licenc egy adott felhasználóhoz rendelhető, a konkurens licencet többen is használhatják, de egymáshoz képest
eltolt időszakokban. A szállított licenceknek tartalmaznia kell a szükséges adatbázis komponensre, illetve riporting
alkalmazásra vonatkozó licenc(ek)et is!
Eltérő licencpolitika esetén ajánlattevő feladata annak bemutatása, hogy az általa ajánlott megoldás egyenértékű
az Ajánlatkérő által kért megoldással, mely alapján igazolható, hogy a licencek a fenti követelményeknek
teljeskörűen megfelelnek. Az új rendszerhez biztosítandó licencek darabszáma:
Referenciatermék megnevezése:
- D0LG3LL – IBM Control Desk Authorized User License + SW Subscription & Support 12 Months 15 db
- D0LGDLL – IBM Control Desk Concurrent User Licence + SW Subscription & Support 12 Months 10 db
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében az ajánlatkérő a
dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
licencre illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot a dokumentációban előírt, vagy az azzal
– a dokumentációban szereplő műszaki paraméterei/elvárásai tekintetében – egyenértékű termékre lehet
tenni. Egyenértékű termék megajánlása esetén az egyenértékűség ajánlatban való bizonyítása az ajánlattevő
kötelezettsége.
Az új rendszertől elvárt működés:
Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (Ibtv.)
és végrehajtási rendelete az ügyészség számára kötelező feladatként írja elő megfelelő konfiguráció- és
jogosultságkezelő rendszer, valamint a biztonsági események jelentését segítő és a hibajavítási állapotok
meghatározására szolgáló automatizált mechanizmusok működtetését. E jogszabályi előírások maradéktalan
megtartása érdekében minimális elvárás, hogy az új rendszerben minden olyan funkció, automatizmus, kapcsolat,
integráció kialakításra kerüljön, amely a jelenlegi rendszerben (SD) már kialakított, és ezeket lehessen kiegészíteni,
módosítani, törölni, illetve újakat létrehozni. A jelenlegi rendszer legfontosabb funkcióit e dokumentáció 1.
pontja tartalmazza. Fontos elvárás a rendszerrel kapcsolatban, hogy a jelen dokumentumban felsorolt funkciókat,
automatizmusokat, integrációkat gyári kialakítással, alapvetően konfigurálással biztosítsa. Ajánlattevőnek
nyilatkoznia kell, hogy a szállított megoldás a részletezett funkciókat és továbbfejlesztési lehetőségeket gyári
megoldással vagy fejlesztéssel támogatja.
Egyéb általános elvárások az új rendszerrel szemben: - operátori (megyei rendszergazdák) jogosultságok megyei
szinten is definiálhatóak legyenek, - munkacsoportok kezelése, - lehessen bővíteni a nyilvántartott adatok körét,
(kategória, jogosultság, attribútumok stb.), - tömegesen lehessen adatokat frissíteni (eszközök, jogosultságok)
az operátori felületen is, - bővített, illetve összetett keresési funkciók biztosítása (minden rögzített adatra
vonatkozóan) az operátori felületen is, - MS Excel táblába lehessen adatokat exportálni (operátori felületről),
- a rendszernek a korábban részletezett adatokat riportolható formában kell tudnia tárolni, - integrált webes
bejelentő felület biztosítása, - hibabejelentés indítása adott felhasználó adott eszközéről (eszköz oldalról), - min.
4200 (aktív) végfelhasználó kezelése - min. 75 fő (potenciális) IT megoldói csapat támogatása (A rendszernek
képesnek kell lennie a minimum 75 fős megoldó csapat kiszolgálására, amelyhez szükséges mennyiségű licencek
beszerzése jelen beszerzésnek nem tárgya.) - gyári AD integráció és authentikáció. A szállított megoldásnak
az alábbi funkciókat gyári funkcióként, integráltan, konfigurálással kell tudnia biztosítania, ugyanakkor ezek
konfigurálása jelenleg nem képezi a beszerzés részét.
Részletesen a műszaki leírásban.
A közbeszerzés tárgyára és mennyiségére vonatkozóan további adatokat a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlattevőnek az ajánlat keretében - az ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre
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bocsátott - részletes Termék- és árlista táblázatot kell benyújtania, amelyben fel kell tüntetnie mindazon adatokat,
amelyekből az Ajánlatkérő által megadott műszaki leírásban foglaltaknak való megfelelőség, illetve adott
esetben az egyenértékűség megállapítható. Az ártáblázatot Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti! Érvénytelen
az ajánlat amennyiben: - nem kerül csatolásra az ártáblázat; - nem kerül kitöltésre valamely egységár (nettó Ft/
db) cella; - nem kerül kitöltésre valamely mennyiséggel és egységárral szorzott ár (nettó Ft) cella - nem kerül
kitöltésre valamely 27 % ÁFA (Ft) cella - nem kerül kitöltésre valamely mindösszesen (bruttó Ft) cella - valamely az
ajánlattevő által megajánlott termék esetében nem kerül feltüntetésre az 1. és 2. ssz. tétel tekintetében az általa
kínált termék pontos megnevezése és azonosító adatai. Ajánlatkérő egyebekben az ártáblázat vonatkozásában a
Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pont szerint jár el. Egyenértékű termék megajánlása esetén az ajánlat részeként csatolni
szükséges az egyenértékűség bizonyítására vonatkozó gyártói dokumentumot/igazolást (adott esetben).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76.§ (5) bekezdésének második fordulatára tekintettel a Kbt. 76. § (2) bekezdés a)
pontja alapján, vagyis a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján értékeli.
A részletes követelményeket 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 nem
IV.2) Adminisztratív információk
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IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 118 - 332498
(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: Konfiguráció kezelő rendszer frissítése
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:
2022/08/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12928099244
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@t-systems.hu
Telefon: +36 303519110
Internetcím(ek): (URL) www.t-systems.hu
Fax: +36 14521297
A nyertes ajánlattevő 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: 81528000,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
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Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
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: Termék kiépítése,
konfigurálása, éles üzembe állítása, dokumentáció készítés, oktatás és egyéb szolgáltatások
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevő neve, székhelye, adószáma:
T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút
36.), 12928099244
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)
bek. alapján a kérelem – a (4)–(5) bekezdés szerinti eltéréssel – a jogsértésnek a kérelmező tudomására
jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig
a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés
megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
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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:
2022/08/11 (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)
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MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (16319/2022)
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: MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 14130179244
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ódry Tímea
Telefon: +36 304138420
E-mail: odry.timea.edit@mav-szk.hu
Fax: +36 15118534
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.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 [Kbt. 5. § (4) bekezdés szerinti szervezet]
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kabátok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001586602021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

317

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
18000000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kabátok beszerzése (férfi télikabát, férfi átmeneti kabát, férfi esőköpeny, női télikabát, női átmeneti kabát, női
esőköpeny) adásvételi keretszerződés keretében
Kabátok (férfi télikabát, férfi átmeneti kabát, férfi esőköpeny, női télikabát, női átmeneti kabát, női esőköpeny)
szállítása összesen nettó 311 948 559,- Ft Alapösszeg, továbbá nettó 77 987 140,- Ft opció, azaz mindösszesen
nettó 389 935 699,- Ft teljes nettó keretösszeg mértékéig.
A megelőző időszak tapasztalatai alapján a kalkulált mennyiség a teljes nettó keretösszegre vonatkoztatva
hozzávetőlegesen 15091 darab, tételenként részletezve – beleértve a részletes műszaki leírást is – a Közbeszerzési
Dokumentumokban (a továbbiakban: KD-ban).
A kalkulált mennyiségi adatok az Ajánlattevő (továbbiakban: AT) árképzéséhez nyújtandó segítségként és az
ajánlatok
összehasonlíthatósága érdekében kerültek meghatározásra, tehát a tételenként kalkulált hozzávetőleges
mennyiségekre Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) lehívási kötelezettséget nem vállal. AK az Alapösszegre vállal
lehívási kötelezettséget.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 389935699,00 (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: Kabátok beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

18210000-4

További tárgyak:
II.2.3) A teljesítés helye:

18221100-5

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Központi regionális raktárak: Budapest, Szolnok,
Szeged, Debrecen, Dombóvár, Szombathely. A teljesítési helyek pontos címadatai a Közbeszerzési
Dokumentumokban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kabátok (férfi télikabát, férfi átmeneti kabát, férfi esőköpeny, női télikabát, női átmeneti kabát, női esőköpeny)
szállítása összesen nettó 311 948 559,- Ft Alapösszeg, továbbá nettó 77 987 140,- Ft opció, azaz mindösszesen
nettó 389 935 699,- Ft teljes nettó keretösszeg mértékéig.
A megelőző időszak tapasztalatai alapján a kalkulált mennyiség a teljes nettó keretösszegre vonatkoztatva
hozzávetőlegesen 15091 darab, tételenként részletezve – beleértve a részletes műszaki leírást is – a Közbeszerzési
Dokumentumokban (a továbbiakban: KD-ban).
A kalkulált mennyiségi adatok az Ajánlattevő (továbbiakban: AT) árképzéséhez nyújtandó segítségként
és az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében kerültek meghatározásra, tehát a tételenként kalkulált
hozzávetőleges mennyiségekre Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) lehívási kötelezettséget nem vállal. AK az
Alapösszegre vállal lehívási kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Foglalkoztatott fogvatartottak száma (fő) 40
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az opcionális rész értéke: nettó 77 987 140 -Ft. Az AK a keretösszeg lehívási
kötelezettséggel nem terhelt opciós összege vonatkozásában - a nyertes AT-vel megkötendő szerződés
időbeli hatálya alatt - kimerítési kötelezettséget nem vállal. Az opciós összeg igénybe vételére / lehívására
a Szerződésben foglalt, Megrendelésekre vonatkozó általános szabályok szerint van lehetőség, arra
vonatkozóan – az Alapösszeg felhasználásától – eltérő szabályokat a Felek nem rögzítenek.
Az első olyan Megrendelés, mellyel az Alapösszeg meghaladásra kerül az opció igénybe vételének /
lehívásának minősül, mely azonban nem jelenti azt, hogy AK a teljes opciós érték igénybe vételére /
lehívására köteles.
A nyertes AT a lehívási kötelezettséggel érintett Alapösszegen felüli (opciós) összeg igénybe vételének /
lehívásának részbeni vagy teljes elmaradása esetén semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb
igénnyel nem léphet fel az AK-vel szemben.
A megelőző időszak tapasztalatai alapján a kalkulált mennyiség az opciós összegre vonatkoztatva
hozzávetőlegesen 3018 darab, tételenként részletezve a KD-ban. A kalkulált mennyiségi adatok az
AT árképzéséhez nyújtandó segítségként és az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében kerültek
meghatározásra, tehát a tételenként kalkulált hozzávetőleges mennyiségekre AK lehívási kötelezettséget
nem vállal.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Szerződés mindkét Fél általi aláírás napján lép hatályba és hatálybalépésétől számított 36 hónapig, vagy –
amennyiben az hamarabb bekövetkezik – a Szerződésben rögzített Keretösszeg kimerüléséig, azaz a kimerülését
eredményező (utolsó) Megrendelésben foglalt kötelezettségek Felek általi maradéktalan teljesítéséig hatályos.
Nyertes AT a Szerződés hatálya alatt leadott Megrendeléseket teljesíteni köteles.
Részajánlattételi lehetőség kizárásának indokai:
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— az eljárás tárgyát képező termékek funkcionális/arculati szempontból egyetlen egységet képeznek tekintettel
arra, hogy kabát, átmeneti kabát, esőköpeny egyenruha/formaruha és ily módon a részekre történő szétbontás
ésszerűtlen lenne,
— az eljárás tárgyát képező termékek az AK gazdasági szempontjából tekintve is egyetlen egységet képeznek,
hiszen a részekre történő szétbontás esetében az AK nem tudná realizálni a nagy megrendelő előnyös
pozíciójából fakadó gazdasági előnyöket,
— az eljárás tárgyát képező termékeket a nyertes AT-nek az AK részére különböző raktárakba szükséges
kiszállítania. Az eljárás tárgyának részekre bontása az AK számára – az eltérő szállító(k) miatt magasabb/pótlólagos
logisztikai költséget, s így – kedvezőtlenebb ajánlati árszintet eredményezne
ami nyilvánvalóan ellentétes lenne a hatékony és felelős gazdálkodás törvényi alapelvével.
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 252 - 669674
(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: Kabátok 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
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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:
2022/07/20 (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
Hivatalos név: Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25120064251
Postai cím: Venyige Utca 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1108
Ország: Magyarország
E-mail: vojtovics.gabor@t-online.hu
Telefon: +36 305551040
Internetcím(ek): (URL) www.bvholdingkft.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: 389935699,00
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:
Ajánlattevő neve: Bv. Holding Kft.
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Ajánlattevő címe: 1108 Budapest, Venyige u. 1-3.
Ajánlattevő adószám (nyertes ajánlattevő): 25120064-2-51
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:
2022/08/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
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2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Miskolci Egyetem (16145/2022)
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: Miskolci Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19253055405
Postai cím: Egyetemváros Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3515
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Guba Zoltán
Telefon: +36 46565414
E-mail: kapcsolat@gubazoltan.hu
Fax: +36 46565424
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-miskolc.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000477802022/
reszletek
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: Felsőoktatási intézmény
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:
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II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Folyadékkromatográfiás rendszer beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000477802022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

324

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38432200-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés 1 db új folyadékkromatográfiás rendszer beszerzésére
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 146000000,00 (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: Folyadékkromatográfiás rendszer beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

38432200-4

További tárgyak:
38433100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3515 Miskolc, Egyetemváros, C/2. épület, 2. hajó, 2. emelet,
D-221.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db új Ultranagy hatékonyságú folyadékkromatográfiás – Kvadrupol repülési idő tandem tömegspektrometriás
rendszer (UHPLC-QToF) beszerzése az alábbi minimum paraméterekkel:
• Az UHPLC-HRMS készülék legyen alkalmas fehérjék, monoklonális antitestek intakt, sub-unit és emésztés utáni
peptid formában történő mérésére.
• A folyadékkromatográfiás (UHPLC) elválasztást követően a detektálás diódasoros, fluoreszcens és
nagyfelbontású kvadrupol-repülési idő tömegspektrometriával (QToF) történjen.
• A készülék lehetővé teszi az UHPLC rendszerben történő reprodukálható frakciószedést.
Az UHPLC rendszerrel szemben támasztott követelmények
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• Az áramlási sebesség legalább 0,05–2,00 ml/perc vagy szélesebb tartományban legyen állítható.
• Diszperziós térfogat: oszlopon kívüli zónaszélesítő hatás 5 σ-nál max. 14 µl.
• Az alkalmazható legnagyobb nyomás legalább 1000 bar legyen.
• Használható oszlopok: a készülék legyen alkalmas 1.0 - 2.1 × 50 - 150 mm, 1.7 um -os oszlopok használatára.
• Lehetséges gradiens görbék száma: minimum 3 (lineráris, konvex, konkáv).
• Folyadékáramlási kritériumok:
- A folyadékáramlást szabályozó szelep elektronikus vezérlésű legyen.
- A rendszer holttérfogata legyen független a háttérnyomástól.
- A készülék rendelkezzen automatikus és folyamatos, felhasználói beállítást nem igénylő folyadék
összenyomhatósági kompenzáció ellenőrzési funkcióval.
• Az eluensszállító pumpa nagy nyomású, bináris gradiens pumpa, több csatornás degasszerrel. A
dugattyútömítés és a pumpatest közötti rész mosófolyadékkal mosható legyen.
• Az injektálási térfogat 0,1–40 μl-es, vagy szélesebb tartományban állítható, direkt injektálási technikával.
• Injektálási pontosság (relatív tapasztalati szórás): 1%, vagy ennél kisebb érték.
• Az eszköz legyen alkalmas külső és belső tűmosásra.
• Az automata mintaadagoló legyen alkalmas 4ºC-ra vagy alacsonyabb hőmérsékletre való hűtésre és legyen
képes legalább 90 darab 1,5 ml-es mintatartó edény befogadására.
• A kolonnatér termosztálhatósága 5°C - 90ºC közötti, vagy szélesebb hőmérséklet tartományban valósuljon meg.
A kolonnatér legyen legfeljebb plusz-mínusz 0,5ºC pontossággal programozható és 1 °C lépésközökkel állítható.
• Kolonnatér mérete legalább 2 darab 15 cm hosszú oszlop befogadására alkalmas és legyen beállítható két eltérő
hőmérséklet.
• Szelepek a kolonnatérben: 2 db kis diszperziójú szelep a kolonnatérben vagy 1 db szelep a kolonnatérben és 1 db
szelep a kolonna téren kívül, amelyek lehetővé teszik a két oszlop/applikáció közötti automatikus/programozott
váltást, továbbá a direkt injektálást a tömegspektrométerbe.
• Diódasoros detektor hullámhossz-tartománya 190–500 nm, vagy szélesebb.
• Diódasoros detektor cella térfogata 400 - 600 nanoliter között legyen.
• Diódasoros detektor hullámhossz-pontossága legfeljebb ± 1 nm.
• Diódasoros detektor optikai felbontása legfeljebb 1.2 nm.
• Diódasoros detektor mintavételi sebessége legalább 80 Hz.
• Diódasoros detektor fotodiódáinak száma legalább 512.
• Fluoreszcens detektor hullámhossz-tartománya 300- 800 nm (gerjesztési és kibocsátási).
• Fluoreszcens detektor hullámhossz-pontossága 20 nm vagy kisebb.
• Fluoreszcens detektor hullámhossz-pontossága legfeljebb ± 3 nm.
• Fluoreszcens detektor mintavételi sebessége legalább 80 Hz.
• Fluoreszcens detektor cella térfogata legfeljebb 4 μl.
• Frakciószedő:
- UHPLC komptabilis, alkalmas biomolekulák (monoklonális antitestek, fehérjék, peptidek) tisztítására; teljesen
bioinert eluens útvonal.
- Teljes körű szoftveres vezérlés, lehetőség idő, UV jel és MS jel alapján a frakciószedésre.
• Frakciószedő áramlási tartománya 0.1 – 5.0 ml/min.
• Frakciószedő hőmérséklet tartománya 4.0 – 40.0 ºC.
• Frakciószedő holttérfogata maximum 15 μl.
• Frakciószedő által legyűjtött térfogat 25 μl – 10 ml.
A QToF rendszerrel szemben támasztott követelmények
• Az analizátor részei: 1 db kvadrupól analizátor, 1 db ütközési cella és 1 db repülési idő analizátor (QToF).
• Ionforrás: elektrospray ionforrás (ESI) és atmoszférikus nyomású kémiai ionizációs ionforrás (APCI).
• Vákuumrendszer: a készülék optimális működését biztosító vákuumszivattyú(k), mely(ek) kapacitása elegendő a
rendszer zavartalan üzemeltetéséhez.
• Tömeg szerinti hangolás (tuning): automata belső kalibráció szükséges a készülékbe épített rendszerrel.
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• Közvetlen mintaadagolás: a rendszer tartalmazza a közvetlen mintaadagolásra szolgáló fecskendőpumpát és a
szükséges szelepeket.
• A kvadrupól izolációs tömegtartománya 30–3000 m/z, vagy ennél szélesebb tartományban állítható legyen.
• A ToF analizátor tömegtartományának értéke legalább 40000 m/z.
• Tömegmérési pontosság MS módban: 1 ppm, vagy ennél kisebb érték.
• Szkennelési sebesség MS/MS módban: legalább 30 Hz.
• Tömegfelbontó képesség egy 200–3000 m/z tartományba eső ion esetében:
legalább 40000 (FWHR).
• Linearitás: legalább 4 nagyságrend.
• Álljon rendelkezésre legalább az alábbi információ független mérési mód: MS, MS/MS.
• Gázgenerátor: legyen alkalmas az MS/MS rendszer működéséhez szükséges gázok megfelelő biztosításához.
• Vezérlő szoftver és PC: közös szoftvernek kell vezérelnie a folyadékkromatográfot és a tömegspektrométert, ill.
kezelnie a diódasoros és tömegspektrometriás detektorok adatait.
• Adatfeldolgozó szoftver:
- Teljeskörű elektronikus adatvédelem.
- Az FDA 21 CFR Part 11 követelményeinek meg kell felelnie.
- Legyen lehetőség az archiválásra, rendelkezzen különböző szintű hozzáférési jogrendszer kialakítás
lehetőségével (elektronikus rekord, elektronikus aláírás).
- Legyen alkalmas a tömegspektrometriás és kromatográfiás adatok gyűjtésére és feldolgozására adatbázis
segítségével.
- Alkalmas minőségi és mennyiségi információk szolgáltatására.
- Tartalmazzon riport formátumokat.
- Lehetővé teszi az adatkönyvtár bővítési lehetőségét saját felvételek alapján.
- Tartalmaz az elemi összetétel becslését végző modult (összegképlet és/vagy szerkezeti képlet).
• Szoftveres applikációs alkalmazás:
- A szoftver képes automatikusan feldolgozni a pontos tömeg MS-adatokat, beleértve a peptidtérkép eredményeit
és az intakt tömeg méréseket.
- Az eredményeket automatikus elemzi, meghatározza az ismert fehérjék szekvenciáját és jellemzőit,
meghatározza a poszttranszlációs módosításokat.
- Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy összehasonlítsák a kísérleti mintákat egy referenciával, vizualizációs
és táblázatos eszközök segítségével.
- Peptidtérképezés:
- Tegye lehetővé az ionok azonosítását és mennyiségi meghatározását a peptidtérképen, beleértve a mintán belüli
és a minták közötti relatív mennyiségi meghatározást.
- Rendelje hozzá az m/z értékeket a meghatározott fehérjeszekvenciából várt és módosított peptidekhez,
meghatározva a szekvencia lefedettségét és az ID-módosított peptideket.
Folytatás a II.2.14. rovatban!
(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 beszerzés a TKP2021-NVA-14 azonosító számú projekt (Tématerületi Kiválósági Program) keretében valósul
meg.
Kiegészítés a II.2.4) rovathoz:
- Intakt fehérjék:
- Adja meg a dekonvolúciós beállításokat ismert fehérjékhez és általános beállításokat ismeretlen fehérjékhez.
- Adja meg a dekonvolúciós tömegadatokat a fehérje azonosításához és azok poszttranszlációs módosításaihoz.
- Automatikusan számítsa ki az egyes fehérjeváltozatok százalékos arányát.
A vezérlő és adatfeldolgozó rendszerrel szemben
támasztott követelmények:
• Az eszközhöz 2 db számítógépet kell szállítani, amelyek rendelkeznek Windows operációs rendszerrel a feladat
ellátására alkalmas konfigurációban, az UHPLC-QToF vezérléséhez szükséges hardverelemekkel, 2 db minimum
27" méretű monitorral és mindkét PC esetében minimum 64GB RAM-mal és 2 × 6 TB tárhellyel.
• A rendszerrel együtt szállítani kell az üzembe helyezéshez szükséges eszközöket, alkatrészeket és a gyártó
által ajánlott karbantartási ciklusokhoz szükséges eszközöket (minden olyan eszközt, amely a készülék gyári
felhasználói kézikönyve szerint az üzemszerű működtetés és a felhasználó által végezhető karbantartások során
szükségessé válhat, a gyártó által ajánlott karbantartási ciklusokat figyelembe véve).
• Szükséges szállítani továbbá:
- a teljes rendszer súlyát elbíró, rezgéscsillapítással ellátott, valamint az elővákuum pumpák zajszintjét csökkentő
asztalt,
- a rendszer nitrogén-igényét megfelelő minőségű nitrogénnel ellátni képes nitrogéngenerátort,
- áramkimaradás esetén a teljes rendszert 30 percen keresztül árammal ellátni képes szünetmentes tápegységet.
• Az installálás, beüzemelés elvégzése a gyári specifikációnak megfelelően a helyszínen, a teljes rendszert
használatra kész állapotban kell átadni.
• Szervízellátás erre kiképzett szervizmérnökkel, a bejelentést követő két munkanapon belüli munkakezdéssel. A
jótállás tartalmazza a meghibásodott alkatrészek cseréjét is.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a rendszer vezérlésére és az adatfeldolgozásra alkalmas szoftvereket és a PC-ket,
valamint a szoftveres applikációs alkalmazást is.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a szállítást, a helyszínen történő telepítést és az üzembe helyezést.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a használat helyszínén 3 x 8 óra oktatást a készülék üzemeltetéséről,
karbantartásról, továbbá a telepítést követő 3 hónapon belül a felhasználó által meghatározott időpontban, a
használat helyszínén 3 x 8 óra módszerfejlesztési oktatást.
Jótállás: az üzembe helyezésétől számított 12 hónap, teljes körű, helyszíni.
A CE tanúsítványt, magyar nyelvű kézikönyveket és használati útmutatókat a szállításkor kell átadni.
Új terméket kell szállítani. Ajánlatkérő új terméknek azt tekinti, amelyet a gyártást követően nem használtak, azt
bemutató, illetve próbaeszközként sem használták. Ajánlatkérő újként nem fogad el használt elemekből álló vagy
felújított terméket.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § alapján rögzíti, hogy ahol a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott gyártmányra való hivatkozás található, az a termék jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt, mert a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása körülírással nem biztosítható.
Azonban az ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan terméket is szerepeltethet, amely a meghatározott
követelménynek megfelel és azzal egyenértékű. Ebben az esetben ajánlattevőnek az ajánlatában - megfelelő
módon, bármely megfelelő eszközzel - bizonyítania kell, hogy a termék megfelel a közbeszerzési műszaki
leírásban meghatározott követelményeknek.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.159

328

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 089 - 240317
(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: Folyadékkromatográfiás rendszer 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
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: Waters Kromatográfiás Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10961872241
Postai cím: Záhony Utca 7.
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Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
E-mail: attila_gali@waters.com
Telefon: +36 13505086
Internetcím(ek): (URL) www.waters.com/waters/home.htm?lset=1&locale=en_HU
Fax: +36 13505087
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 224617533,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 146000000,00
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:
A hirdetmény első feladásának dátuma: 2022.07.26.
A nyertes ajánlattevő adószáma: 10961872-2-41
Az eljárás során ajánlatkérő nem vett figyelembe környezetvédelmi vagy szociális szempontokat.
Az ajánlattevők neve, címe, adószáma:
Ajánlattevő neve: Flextra-Lab Kft
Adószáma: 10452776-2-43
Székhelye: 1195 Budapest, Jókai utca 26/C.
Ajánlattevő neve: Forr-Lab Kft
Adószáma: 12998391-2-41
Székhelye: 1131 Budapest, Madarász Viktor utca 1.
Ajánlattevő neve: Waters Kft
Adószáma: 10961872-2-41
Székhelye: 1031 Budapest Záhony utca 7.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
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Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4)
bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
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meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Miskolci Egyetem (16148/2022)
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: Miskolci Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19253055405
Postai cím: Egyetemváros Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3515
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Guba Zoltán
Telefon: +36 46565414
E-mail: kapcsolat@gubazoltan.hu
Fax: +36 46565424
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-miskolc.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000477592022/
reszletek
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: Felsőoktatási intézmény
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:

332
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II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Laboratóriumi fejlesztés az ARIZO projektben
Hivatkozási szám: EKR000477592022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

333

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Laboratóriumi fejlesztés az ARIZO projektben
I. részben: laboratóriumi röntgendiffraktométer beszerzése
II. részben: laboratóriumi csőkemence beszerzése
III. részben: laboratóriumi eszközök beszerzése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 15177891,00 (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: Laboratóriumi röntgendiffraktométer beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38530000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3515 Miskolc, Egyetemváros, Kémiai Intézet, A/2 épület, mfsz. 1,
B-4 ajtó.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db új laboratóriumi röntgendiffraktométer beszerzése az alábbi minimum paraméterekkel:
A készülék alkalmas Bragg-Brentano geometriában történő mérésekre reflexiós módban. A készülék alkalmas
fázis azonosításra, kvalitatív és kvantitatív elemzésre és Rietveld analízis elvégzésére normál és kismennyiségű
pormintákon. A készülék tartalmazza a vezérléshez, adatgyűjtéshez és kiértékeléshez szükséges Windows
operációs rendszeren futtatható szoftvercsomagot, mellyel elvégezhető a kvalitatív, kvantitatív elemzés, a
Rietveld analízis, rácsparaméter finomítások, kristályos hányad meghatározás, kristályméret és rácstorzulások
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meghatározása. Minimum 2,2 kW teljesítményű Cu anyagú anóddal szerelt kerámia röntgencsővel rendelkezik
a készülék. A röntgencső rendelkezik hosszú finom fókuszú nyalábbal (Long Fine Focus). A nagyfeszültség és
a csőáram szoftverből folytonosan állítható. Generátor teljesítménye: min 3 kW. Röntgencső nagyfeszültség
tartománya: legalább 20-50 kV. Röntgencső áramának tartománya: legalább 20-50 mA. A készülék rendelkezik
Ni filterrel a Cu-Kβ sugárzás visszaszorítására. Külső, zárt vízhűtő egységgel rendelkezik, amelynek hűtési
kapacitása alkalmas a megajánlott rendszer hűtésére. Biztosított a szoftverből változtatható belépő és detektor
oldali résrendszerrel történő mérési lehetőség. A készülék rendelkezik nagyfelbontású vertikális Theta-Theta
goniométer horizontális, fix mintatartóval. A detektor energia felbontása 8 keV-nál (Cu sugárzás) legalább
1600 eV (az alacsonyabb számérték a jobb). A készülék alkalmas mintaváltós (legalább 10 darabos), illetve
transzmissziós és párhuzamos geometriával történő mérésekhez szükséges bővítési lehetőségekre. A goniométer
pásztázási tartománya reflexiós módban -5 – +160° 2 Theta, vagy ennél szélesebb tartomány. A goniométer
sugara minimum 240 mm. A goniométer maximális szkennelési sebessége: min 20° (2 Theta)/perc. A goniométer
szkennelési lépésköze a belépő és a detektor oldalon is 0.0001° vagy kisebb. A készülék képes hagyományos
mintatartók esetében legalább 30 mm, mintát tartalmazó felület megvilágítására. Belépő és detektor oldali soller
rések minimum 2,5°-os vagy jobb felbontással. Üzembe helyezéskor a detektor nem tartalmazhat 1-nél több
hibás strippet vagy pixelt. Biztosított az alacsony hátterű Si mintatartó kismennyiségű mintákhoz – minimum
2 db. Karbantartást nem igénylő, 0D és 1D módban is használható félvezető vonal detektor minimum 95%-os
detektálási hatékonysággal a Cu Kα energiánál. A megajánlott, félvezető vonal detektor csatornáinak száma
minimum 160. A megajánlott, félvezető vonal detektor aktív felülete minimum 190mm². Rietveld analízisre
alkalmas az ehhez szükséges Rietveld szoftver kiegészítéssel, a PC-re előtelepítve. A vezérlő személyi számítógép
esetében minimális elvárás az alábbi konfiguráció: operációs rendszer: Windows 10 Pro (64 bit) vagy azzal
egyenértékű, processzor: Core i5 vagy gyorsabb (vagy azzal egyenértékű), memória: 8 GB, tárhely: 500 GB, optikai
meghajtó: DVD író, billentyűzet: USB típusú, USB optikai egér, monitor: TFT LCD monitor, színes nyomtató. A
megajánlott készülék mellé szállítandó egy vele kompatibilis magashőmérsékletű reaktor kamra, amely legalább
900 °C hőmérsékletre felfűthető.
A megajánlott készülék mellé szállítandó egy vele kompatibilis magashőmérsékletű reaktor kamra katalizátor
minták reaktív környezetben (CO, CO2, H2) történő in-Situ mérési lehetőségével. (Gyári prospektust csatolása
szükséges, amely igazolja a reaktorkamra meglétét és paramétereit.) Teljeskörű automatikus hardverfelismerés
és -konfigurálás, komponensek behelyezésénél (detektor, mintatartó, optika, fix rések, változtatható rések, soller
rések stb.) ne legyen szükség a készülék manuális vagy automatikus beállítására. A megajánlott konstrukció
alkalmas hálózaton/interneten történő működtetésre, szoftveresen vezérelhető PC-n keresztül is..
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Rietveld analízisre alkalmas szoftver alap és betanítási költségeit.
Az ár tartalmazza a szállítást, helyszínen történő telepítést, üzembe helyezést, betanítást.
A készüléknek teljes sugárvédelmi árnyékolással kell rendelkeznie.
A készüléknek a szállítás időpontjára rendelkeznie kell ionizáló sugárzás kibocsátó berendezésekre vonatkozó
hatósági engedélyezés és ellenőrzés alóli mentesítési engedéllyel, amelyet a készülék szállításakor át kell adni.
A CE tanúsítványt és a magyar nyelvű kezelési utasítást a szállításkor kell átadni.
Betanítás: 8 fő részére 2x8 óra időtartamban.
Jótállás: 2 év, teljes körű, helyszíni kiszállással.
Új terméket kell szállítani. Ajánlatkérő új terméknek azt tekinti, amelyet a gyártást követően nem használtak, azt
bemutató, illetve próbaeszközként sem használták. Ajánlatkérő újként nem fogad el használt elemekből álló vagy
felújított terméket.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § alapján rögzíti, hogy ahol a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott gyártmányra való hivatkozás található, az a termék jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt, mert a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása körülírással nem biztosítható.
Azonban az ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan terméket is szerepeltethet, amely a meghatározott
követelménynek megfelel és azzal egyenértékű. Ebben az esetben ajánlattevőnek az ajánlatában - megfelelő
módon, bármely megfelelő eszközzel - bizonyítania kell, hogy a termék megfelel a közbeszerzési műszaki
leírásban meghatározott követelményeknek.
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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 magashőmérsékletű reaktor kamra hőmérséklet tartományának felső határa
(900 °C – 1000 °C között kerül értékelésre) 5
2 A goniométer sugara (240 mm - 300 mm között kerül értékelésre) 5
3 A megajánlott félvezető vonal detektor aktív felületének mérete (190 - 380 mm2 között kerül
értékelésre) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10 pont.
Az értékelés módszerei: minőségi szempontok: arányosítással a Kbt. 77. § (1) bek szerinti szélső értékek
figyelembevételével, ár szempont: fordított arányosítással.
II.2.1)
Elnevezés: Laboratóriumi csőkemence beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42300000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3515 Miskolc, Egyetemváros, Kémiai Intézet, A/2 épület, mfsz. 1,
B-4 ajtó.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db új laboratóriumi csőkemence beszerzése az alábbi minimum paraméterekkel:
A csőkemence kézzel mozgatható két irányban, lineáris sorral, kocsis kivitelben, sínen csúsztatható egy csőreaktor
körül. A kvarccső rögzítve a tartószerkezet két végén található állványon. Gázbevezető és elvezető csonkkal
rendelkezzen, az égetőcső egy-egy végén, annak mindkét oldalán olyan kupakkal, amely könnyen felhelyezhető
a cső végére. A csőkemence hossza legalább 800 mm. A csőkemence 1100 °C-ig felfűthető. A csőkemence 3 fűtési
zónával rendelkezzen, 1 fázis legalább 1100 °C fűthető legyen. Az égetőcső anyaga kvarc. A kvarc égetőcső hossza
legalább 1400 mm vagy ennél hosszabb. A kvarc égetőcső átmérője 80 mm. A hőmérséklet szabályzó precizitása
± 1 °C és ± 2 °C közé essen. A konstans hőmérsékleti zóna hossza minimum 200 mm. A fűtött hossz 400 mm, vagy
ennél hosszabb. Szabályzása digitális PID szabályzóval történik.
Az ár tartalmazza a szállítást, helyszínen történő telepítést, üzembe helyezést, betanítást.
A CE tanúsítványt és a kezelési utasítást a szállításkor kell átadni.
Betanítás: 8 fő részére 2x8 óra időtartamban.
Jótállás: 1 év, teljes körű, helyszíni kiszállással.
Új terméket kell szállítani. Ajánlatkérő új terméknek azt tekinti, amelyet a gyártást követően nem használtak, azt
bemutató, illetve próbaeszközként sem használták. Ajánlatkérő újként nem fogad el használt elemekből álló vagy
felújított terméket.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § alapján rögzíti, hogy ahol a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott gyártmányra való hivatkozás található, az a termék jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt, mert a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása körülírással nem biztosítható.
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Azonban az ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan terméket is szerepeltethet, amely a meghatározott
követelménynek megfelel és azzal egyenértékű. Ebben az esetben ajánlattevőnek az ajánlatában - megfelelő
módon, bármely megfelelő eszközzel - bizonyítania kell, hogy a termék megfelel a közbeszerzési műszaki
leírásban meghatározott követelményeknek.
(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: Laboratóriumi eszközök beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

31711140-6

További tárgyak:

38000000-5
38300000-8
38436200-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3515 Miskolc, Egyetemváros, Kémiai Intézet, A/2 épület, mfsz. 1,
B-4 ajtó.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db új rotációs vákuumbepárló beszerzése az alábbi minimum paraméterekkel:
a vákuumbepárló hűtőegysége vertikális kialakítású. A vákuumbepárló fűthető fürdőjének térfogata legalább 4
literes, a fűthető fürdő legalább 90 °C-ig fűthető legyen. Digitális hőfok kijelzés. Mechanikus lift végpont állítási
lehetőség. Állítható bemerülési szög. A vákuumbepárló forgási sebessége állítható az alábbi min. és max. értékek
között: minimális forgatási sebesség: 5–20 rpm között, maximális forgatási sebesség: 250–300 rpm között.
Beépített lombikfogó mechanizmussal rendelkezik. Kémiailag ellenálló diafragmás vákuumpumpával együtt
szállítandó. A bepárló vákuumpumpája minimum két fokozatú. A bepárló vákuumpumpájának végvákuuma
(gázballaszt nélkül) kisebb, mint 15 mbar, a vákuum mérhető és szabályozható. A vákuumpumpa szívási
sebessége 0,75 – 1,7 m3/h között. A vákuumpumpa és a vákuumbepárló csövezéssel, bilincsekkel, csatlakozókkal
együtt szállítandó. Az eszköz CE tanúsítvánnyal rendelkezik.
1 db új szárítószekrény beszerzése az alábbi minimum paraméterekkel:
Rozsdamentes acél belső. A szárítószekrény belső térfogata min. 50 literes. A szárítószekrény legalább 300 °Cig fűthető, a hőmérséklet szabályzása 2 °C-os vagy kisebb léptékben. Túlfűtés elleni védelem. Digitális belső
hőmérséklet kijelzés. Minimum 3 db polccal és ajtózárral rendelkezik. Mikroprocesszoros vezérléssel rendelkezik.
Az eszköz CE tanúsítvánnyal rendelkezik.
1 db új vákuumszárítószekrény beszerzése az alábbi minimum paraméterekkel:
Rozsdamentes belső. A vákuumszárítószekrény legalább 200 °C-ig fűthető, a hőmérséklet szabályzása 2 °Cos vagy kisebb léptékben. Túlfűtés elleni védelem. 0.1 mbar nyomásig a szekrény biztonságosan használható.
Belső térfogata min. 25 liter. A vákuumszárítószekrény kémiailag ellenálló diafragmás vákuumpumpával együtt
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szállítandó. A diafragmás vákuumpumpa legalább 5-15 mbar végvákuumot képes biztosítani (gázballaszt nélkül).
A vákuumpumpának legalább 2,0 m3/h szívási sebességet kell biztosítania. Digitális belső hőmérséklet kijelzés.
Belső nyomás kijelzése. A vákuumszárítószekrény legalább 1 db polccal kell rendelkezzen. A csatlakozástatáshoz
szükséges vákuumcsöveket szállítani kell. Az eszköznek CE tanúsítvánnyal rendelkezik.
1 db új Coulometriás Karl-Fischer titrátor beszerzése az alábbi minimum paraméterekkel: A Coulometriás
Karl-Fischer titrator (alapkészülék) mellé a billentyűzetet, állványt, tápellátást, elektródokat és a kezdő készlet
(reagensek, vegyszerek) szállítani kell. A Coulometriás Karl-Fischer titrator tartozékait, azaz a titráláshoz pumpát
és keverőt, hulladék és oldószer tároló tartályokat és a hozzá tartozó csöveket, titráló edényt, diafragma nélküli
elektródot, valamint a készülék vezérlő szoftverét szállítani kell. A Coulometriás Karl-Fischer titratornak lehetővé
kell tennie 10µg – 20mgtömegű víz meghatározását. Az eltárolható mérési módszerek száma legalább 10,
mérésének pontossága legalább 0,3 %. Az eszköz CE tanúsítvánnyal rendelkezik.
Helyszíni beüzemelés, telepítés. Betanítás 1 fő részére 4 óra időtartamban.
1 db új titrátor beszerzése az alábbi minimum paraméterekkel:
A titrátor csomagnak tartalmaznia kell a cserélhető fejegységet (adagolási térfogat legalább 20 ml), mágneses
keverőt, pH elektródot, titráló edényt, mérőoldat tároló edényt, továbbá a beüzemeléshez szükséges
csatlakozókat, vezetékeket. A titrálás mV és pH végpontig megoldható. A titrátor mérési tartománya minimum
-1500 – 1500 mV között. Elvárt pH mérési tartomány -1 – 16 pH. Biztosított a dinamikus és lineáris titrálási
lehetőség és dead-stop titrálás is kivitelezhető. Az eszköz CE tanúsítvánnyal rendelkezik. Helyszíni beüzemelés,
telepítés. Betanítás 1 fő részére 4 óra időtartamban.
1 db új pH/ion mérő beszerzése az alábbi minimum paraméterekkel:
Szállítani kell a pH/ion mérő készülék alábbi tartozékait: pH elektród, Cl--ion szelektív elektród, F--ion szelektív
elektród, referencia elektród, kettős sóhidas referenciaelektród, kombinált kalcium szelektív elektród.
Amennyiben az ajánlatban szereplő ion szelektív elektród kombinált elektród, akkor abban az esetben nem
szükséges külön referencia elektródot csatolni az ajánlathoz. pH mérési tartománya legalább -1 - 19 pH,
pontossága legalább 0,005 pH. Felbontása minimum 0,001 pH. Az eszköznek CE tanúsítvánnyal kell rendelkezni.
1 db új asztali vezetőképesség mérő beszerzése az alábbi minimum paraméterekkel:
mérési tartománya 0,05 mS/cm – 500 mS/cm, pontossága legalább 0,5%. Szállítani kell a vezetőképesség mérő
készülék tartozékait: elektród és vezetőképességi standardok (1413 mS/cm és 12,88 mS/cm), szenzortartó és
hőmérséklet szenzor. Az eszköz CE tanúsítvánnyal rendelkezik.
Az ár tartalmazza a szállítást, a két titrátor vonatkozásában a helyszínen történő telepítést, üzembe helyezést, és
1-1 főnek 4-4 óra időtartamú betanítást is.
A CE tanúsítványokat és a kezelési utasításokat, amelyek angol nyelven is elfogadhatók, a szállításkor kell átadni.
Jótállás: 1 év, teljes körű, helyszíni kiszállással.
Új terméket kell szállítani. Ajánlatkérő új terméknek azt tekinti, amelyet a gyártást követően nem használtak, azt
bemutató, illetve próbaeszközként sem használták. Ajánlatkérő újként nem fogad el használt elemekből álló vagy
felújított terméket.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § alapján rögzíti, hogy ahol a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott gyártmányra való hivatkozás található, az a termék jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt, mert a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása körülírással nem biztosítható.
Azonban az ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan terméket is szerepeltethet, amely a meghatározott
követelménynek megfelel és azzal egyenértékű. Ebben az esetben ajánlattevőnek az ajánlatában - megfelelő
módon, bármely megfelelő eszközzel - bizonyítania kell, hogy a termék megfelel a közbeszerzési műszaki
leírásban meghatározott követelményeknek.
(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:
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 084 - 223932
(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: Laboratóriumi röntgendiffraktométer 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 - 007885 (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: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Laboratóriumi csőkemence 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:
2022/08/01 (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
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Hivatalos név: IronMaas Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24648316243
Postai cím: Köteles Utca 69/B/1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1205
Ország: Magyarország
E-mail: ironmaas@gmail.com
Telefon: +36 709464369
Internetcím(ek): (URL) www.ironmaas.hu
Fax: +36 17002092
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4650000,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4500000,00
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: Laboratóriumi eszközök 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:
2022/07/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.159

341

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: Labsystem Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12081213213
Postai cím: Vörösmarty Utca 22
Város: Pilisszántó
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2095
Ország: Magyarország
E-mail: info@labsystem.hu
Telefon: +36 14360790
Internetcím(ek): (URL) www.laboreszkozkatalogus.hu
Fax: +36 12501241
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 17375692,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10677891,00
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:
Az eljárás I. része eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, tekintettel arra, hogy a (4)
bekezdés szerint igazolható rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés
megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
Az eljárás II. és III. eredményes.
A hirdetmény első feladásának dátuma: 2022.07.26.
A nyertes ajánlattevő adószáma a II. részben: 24648316-2-43
A nyertes ajánlattevő adószáma a III. részben: 12081213-2-13
Az eljárás során ajánlatkérő nem vett figyelembe környezetvédelmi vagy szociális szempontokat egyik
részben sem.
Az ajánlattevők neve, címe, adószáma:
Az I. részben:
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Ajánlattevő neve: Austro-Lab Kft
Székhelye: 2112 Veresegyház Budapesti út 1/B 1 emelet 5.
Adószáma: 10244964213
Ajánlattevő neve: Anton Paar Hungary Kft
Székhelye: 1096 Budapest Telepy utca 24.
Adószáma: 10553444243
Ajánlattevő neve: Professional X-ray and EO Kft
Székhelye: 1118 Budapest Dayka Gábor utca 19/B
Adószáma: 12555947243
Ajánlattevő neve: NANOTEST Hungary Kft.,
Székhelye: 2051 Biatorbágy, Szabadság utca 111.
Adószáma: 14636682-2-13
A II. részben:
Ajánlattevő neve: Goodwill-Trade Kft
Székhelye: 4220 Hajdúböszörmény Külső-Hadházi utca 24.
Adószáma: 11147918209
Ajánlattevő neve: Verder Hungary Kft
Székhelye: 1117 Budapest Budafoki út 187-189.
Adószáma: 13387550243
Ajánlattevő neve: IronMaas Consulting Kft
Székhelye: 1205 Budapest, Köteles utca 69/B/1
Adószáma: 24648316-2-43
A III. részben:
Ajánlattevő neve: HM SmartLaboratory Kft
Székhelye: 2119 Pécel Csatári utca 52.
Adószáma: 29022016213
Ajánlattevő neve: AQUA-TERRA LAB Kft
Székhelye: 8200 Veszprém Wartha Vince utca 1/2.
Adószáma: 11338550219
Ajánlattevő neve: RK Tech Kft
Székhelye: 1163 Budapest Kőszál utca 6.
Adószáma: 12395152242
Ajánlattevő neve: Labsystem Kft
Székhelye: 2095 Pilisszántó, Vörösmarty utca 22.
Adószáma: 12081213-2-13
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
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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. § (3)-(4)
bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
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Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Pécsi Tudományegyetem (16247/2022)
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: Ripszám Dóra
Telefon: +36 308934308
E-mail: ripszam.dora@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

345
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kutatási és informatikai eszközök besz. - PTE VNL
Hivatkozási szám: EKR000012452022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

346

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az alábbi eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére;
- 4 csatornás qPCR készülék HRM funkcióval
- Spektrofotométer
- Sztereómikroszkóp
- Mikroszkóp kamera, szoftverrel
- Álló kivitelű, kis méretű, -80°C-os Ultra mélyfagyasztó
- Álló kivitelű -80°C-os Ultra mélyfagyasztó
- Univerzális, hűthető asztali centrifuga 15 és 50 ml-es Falcon-csövekhez
- Álló kivitelű -20°C-os fagyasztó
- Hagyományos szárazblokk termosztát laboratóriumoknak
- Mikrobiológiai biztonsági fülke
- Nagy kapacitású, 96 minta egyidejű mérésére alkalmas, hatcsatornás (öt szín és egy FRET csatorna) valós idejű
PCR eszköz, pontos hőmérséklet-szabályozással, érzékeny, megbízható detektálással
- Sejttenyésztő lemez leolvasó
- Szövet homogenizátor, 2 db 24-es adapterrel
- Asztalra helyezhető, horizontális kamra elrendezésű autokláv
- CO2 inkubátorban is használható, sejttenyészetet vizsgáló, automata mikroszkóp
- Laptop
- Merevlemez
- Belső SSD tárhely
- Tablet
- Tablethez csatlakoztatható toll
- Tablethez csatlakoztatható billentyűzet
- Szünetmentes tápegység
- Videókártya
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 88508523,00 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
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(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: 4 csatornás qPCR készülék HRM funkcióval
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: HU231 A teljesítés fő helyszíne: PTE Szentágothai János Kutatóközpont, Nemzeti Virológiai
Laboratórium
7624, Pécs, Ifjúság útja 20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db 4 csatornás qPCR készülék beszerzése HRM funkcióval a Pécsi Tudományegyetem részére a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározottak szerint.
A nettó ajánlati ár magában foglalja ;
- ajánlattevő megajánlása szerinti, de minimum 12 hónapos teljeskörű jótállást
- a megajánlott eszköz próbájának biztosítását, valamint üzembe helyezését
- a felhasználói szintű oktatás 1 alkalommal max. 4 fő részére
Egyenértékűség: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére.
(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 készülék legyen Bluetooth kapcsolat segítségével más qpcr géppel
összeköthető, valamint legyen az összekapcsolt géphalózat egy számítógépről vezérelhető. (igen/nem) 10
2 Kapcsolat: USB, illetve Bluetooth kapcsolat, egyidejűleg min. 2, max. 10 készülékkel párhuzamosan. (a
magasabb megajánlás a kedvezőbb) 10
3 Jótállási idő (egész hónapban) min. 12 hónap, max. 24 hónap (a magasabb érték a kedvezőbb
megajánlás) 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:
II.2.1)
Elnevezés: Spektrofotométer
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

38000000-5
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NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: PTE Szentágothai János Kutatóközpont, Nemzeti Virológiai
Laboratórium
7624, Pécs, Ifjúság útja 20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db spektrofotométer beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározottak szerint.
A nettó ajánlati ár magában foglalja:
- ajánlattevő megajánlása szerinti, de minimum 12 hónapos teljeskörű jótállást
- a megajánlott eszköz próbájának biztosítását, valamint üzembe helyezését
- a felhasználói szintű oktatás 1 alkalommal max. 4 fő részére
Egyenértékűség: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállási idő (egész hónapban) min. 12 hónap, max. 24 hónap (a magasabb érték
a kedvezőbb megajánlás) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Sztereómikroszkóp, ikroszkóp kamera szoftverrel
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: PTE Szentágothai János Kutatóközpont, Nemzeti Virológiai
Laboratórium
7624, Pécs, Ifjúság útja 20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db sztereómikroszkóp, továbbá 1 db mikroszkóp kamera beszerzése szoftverrel a Pécsi Tudományegyetem
részére a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
A nettó ajánlati ár magában foglalja:
- ajánlattevő megajánlása szerinti, de minimum 12 hónapos teljeskörű jótállást
- a megajánlott eszköz próbájának biztosítását, valamint üzembe helyezését
- a felhasználói szintű oktatás 1 alkalommal max. 4 fő részére
Egyenértékűség: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Sztereómikroszkóp jótállási ideje (egész hónapban) min. 12 hónap, max. 24
hónap (a magasabb érték a kedvezőbb megajánlás) 10
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2 Mikroszkóp kamera jótállási ideje (egész hónapban) min. 12 hónap, max. 24 hónap (a magasabb érték a
kedvezőbb megajánlás) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Ultra mélyfagyasztók
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

38000000-5

További tárgyak:
39711100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: PTE Szentágothai János Kutatóközpont, Nemzeti Virológiai
Laboratórium
7624, Pécs, Ifjúság útja 20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db álló kivitelű, kis méretű, -80°C-os Ultra mélyfagyasztó, továbbá 5 db álló kivitelű -80°C-os ultra mélyfagyasztó
beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
A nettó ajánlati ár magában foglalja:
- ajánlattevő megajánlása szerinti, de minimum 36 hónapos teljeskörű jótállást
- a megajánlott eszköz üzembe helyezését
Egyenértékűség: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Álló kivitelű, kis méretű, -80°C-os Ultra mélyfagyasztó - Szobahőmérsékletről
-80°C-ra hűtsön le minimum 140, maximum 200 perc alatt. (az alacsonyabb megajánlás a kedvezőbb) 5
2 Álló kivitelű, kis méretű, -80°C-os Ultra mélyfagyasztó - A készülék zajterhelése minimum 45, maximum
60 dB (az alacsonyabb megajánlás a kedvezőbb) 5
3 Álló kivitelű, kis méretű, -80°C-os Ultra mélyfagyasztó - jótállási ideje (egész hónapban) min. 36 hónap,
max. 60 hónap (a magasabb érték a kedvezőbb megajánlás) 5
4 Álló kivitelű -80°C-os Ultra mélyfagyasztó - A készülék zajterhelése minimum 45, maximum 60 dB (az
alacsonyabb megajánlás a kedvezőbb) 5
5 Álló kivitelű -80°C-os Ultra mélyfagyasztó - Szobahőmérsékletről -80°C-ra hűtsön le minimum 190,
maximum 400 perc alatt (az alacsonyabb megajánlás a kedvezőbb) 5
6 Álló kivitelű -80°C-os Ultra mélyfagyasztó - jótállási ideje (egész hónapban) min. 36 hónap, max. 60
hónap (a magasabb érték a kedvezőbb megajánlás) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
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Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Univerzális, hűthető asztali centrifuga
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: HU231 A teljesítés fő helyszíne: PTE Szentágothai János Kutatóközpont, Nemzeti Virológiai
Laboratórium
7624, Pécs, Ifjúság útja 20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db univerzális, hűthető asztali centrifuga beszerzése 15 és 50 ml-es Falcon-csövekhez a Pécsi
Tudományegyetem részére a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
A nettó ajánlati ár magában foglalja:
- ajánlattevő megajánlása szerinti, de minimum 12 hónapos teljeskörű jótállást
- a megajánlott eszköz próbájának biztosítását, valamint üzembe helyezését
- a felhasználói szintű oktatás 1 alkalommal max. 4 fő részére
Egyenértékűség: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállási idő (egész hónapban) min. 12 hónap, max. 24 hónap (a magasabb érték
a kedvezőbb megajánlás) 10
2 Zajkibocsátás: minimum 50, maximum 60 dB(A) (az alacsonyabb megajánlás a kedvezőbb) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Álló kivitelű -20°C-os fagyasztó
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: PTE Szentágothai János Kutatóközpont, Nemzeti Virológiai
Laboratórium
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7624, Pécs, Ifjúság útja 20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4 db Álló kivitelű -20°C-os fagyasztó beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározottak szerint.
A nettó ajánlati ár magában foglalja:
- ajánlattevő megajánlása szerinti, de minimum 12 hónapos teljeskörű jótállást
Egyenértékűség: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállási idő (egész hónapban) min. 12 hónap, max. 24 hónap (a magasabb érték
a kedvezőbb megajánlás) 15
2 Átlagos hangereje minimum 40, maximum 45 dB (az alacsonyabb megajánlás a kedvezőbb) 5
3 A teljes űrtartalom minimum 240, maximum 245 liter (a magasabb megajánlás a kedvezőbb) 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:
II.2.1)
Elnevezés: Hagyományos szárazblokk termosztát (laboratórium)
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: PTE Szentágothai János Kutatóközpont, Nemzeti Virológiai
Laboratórium
7624, Pécs, Ifjúság útja 20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2 db Hagyományos szárazblokk termosztát beszerzése laboratóriumoknak a Pécsi Tudományegyetem részére a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
A nettó ajánlati ár magában foglalja:
- ajánlattevő megajánlása szerinti, de minimum 12 hónapos teljeskörű jótállást
- a megajánlott eszköz próbájának biztosítását, valamint üzembe helyezését
- a felhasználói szintű oktatás 1 alkalommal max. 4 fő részére
Egyenértékűség: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállási idő (egész hónapban) min. 12 hónap, max. 24 hónap (a magasabb érték
a kedvezőbb megajánlás) 10
2 Súly: minimum 2, maximum 3 kg (az alacsonyabb megajánlás a kedvezőbb) 15
Költség kritérium –
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x Ár – Súlyszám: 75
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Mikrobiológiai biztonsági fülke
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: PTE Szentágothai János Kutatóközpont, Nemzeti Virológiai
Laboratórium
7624, Pécs, Ifjúság útja 20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
5 db mikrobiológiai biztonsági fülke beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározottak szerint.
A nettó ajánlati ár magában foglalja:
- ajánlattevő megajánlása szerinti, de minimum 12 hónapos teljeskörű jótállást
- a megajánlott eszköz próbájának biztosítását, valamint üzembe helyezését
- a felhasználói szintű oktatás 1 alkalommal max. 4 fő részére
Egyenértékűség: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére.
(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 kulcs legyen eltávolítható SAFE módban történő használatkor, így
megakadályozva a nem kívánt felhasználói beavatkozást (igen/nem) 5
2 A készülék meghibásodása esetén (a kiszállás és) a javítás megkezdése min. 2 , max. 5 munkanapon
belül (az alacsonyabb megajánlás a kedvezőbb) 15
3 Jótállási idő (egész hónapban) min. 12 hónap, max. 24 hónap (a magasabb érték a kedvezőbb
megajánlás) 10
4 A fülke legyen teljesen kompatibilis a hidrogén peroxidos dekontaminációs rendszerrel (igen/nem) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 65
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: PCR eszköz
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38950000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: PTE Szentágothai János Kutatóközpont, Nemzeti Virológiai
Laboratórium
7624, Pécs, Ifjúság útja 20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db nagy kapacitású, 96 minta egyidejű mérésére alkalmas, hatcsatornás (öt szín és egy FRET csatorna) valós
idejű PCR eszköz beszerzése pontos hőmérséklet-szabályozással, érzékeny, megbízható detektálással a Pécsi
Tudományegyetem részére a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
A nettó ajánlati ár magában foglalja:
- ajánlattevő megajánlása szerinti, de minimum 12 hónapos teljeskörű jótállást
- a megajánlott eszköz próbájának biztosítását, valamint üzembe helyezését
- a felhasználói szintű oktatás 1 alkalommal max. 4 fő részére
Egyenértékűség: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Kommunikációs port legalább 1 db USB 2.0 (igen/nem) 10
2 Minta mennyiség: min. 10 max 50 ul (a magasabb megajánlás a kedvezőbb) 10
3 Jótállási idő (egész hónapban) min. 12 hónap, max. 24 hónap (a magasabb érték a kedvezőbb
megajánlás) 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:
II.2.1)
Elnevezés: Sejttenyésztő lemez leolvasó
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: PTE Szentágothai János Kutatóközpont, Nemzeti Virológiai
Laboratórium
7624, Pécs, Ifjúság útja 20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db sejttenyésztő lemez leolvasó beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározottak szerint.
A nettó ajánlati ár magában foglalja:
- ajánlattevő megajánlása szerinti, de minimum 12 hónapos teljeskörű jótállást
- a megajánlott eszköz próbájának biztosítását, valamint üzembe helyezését
- a felhasználói szintű oktatás 1 alkalommal max. 4 fő részére
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Egyenértékűség: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállási idő (egész hónapban) min. 12 hónap, max. 24 hónap (a magasabb érték
a kedvezőbb megajánlás) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Szövet homogenizátor, 2 db 24-es adapterrel
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: PTE Szentágothai János Kutatóközpont, Nemzeti Virológiai
Laboratórium
7624, Pécs, Ifjúság útja 20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db szövet homogenizátor beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére 2 db 24-es adapterrel a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározottak szerint.
A nettó ajánlati ár magában foglalja:
- ajánlattevő megajánlása szerinti, de minimum 12 hónapos teljeskörű jótállást
- a megajánlott eszköz próbájának biztosítását, valamint üzembe helyezését
- a felhasználói szintű oktatás 1 alkalommal max. 4 fő részére
Egyenértékűség: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállási idő (egész hónapban) min. 12 hónap, max. 24 hónap (a magasabb érték
a kedvezőbb megajánlás) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
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Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: PTE Szentágothai János Kutatóközpont, Nemzeti Virológiai
Laboratórium
7624, Pécs, Ifjúság útja 20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db asztalra helyezhető, horizontális kamra elrendezésű autokláv beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
A nettó ajánlati ár magában foglalja:
- ajánlattevő megajánlása szerinti, de minimum 12 hónapos teljeskörű jótállást
- a megajánlott eszköz próbájának biztosítását, valamint üzembe helyezését
- a felhasználói szintű oktatás 1 alkalommal max. 4 fő részére
Egyenértékűség: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállási idő (egész hónapban) min. 12 hónap, max. 24 hónap (a magasabb érték
a kedvezőbb megajánlás) 10
2 Legyen a készülékben min. 1, maximum 3 darab perforált polc (a magasabb megajánlás a kedvezőbb) 5
3 A készülékállvány fékezhető kerekeinek száma: min. 2, max. 4 db fékezhető kerék (a magasabb
megajánlás a kedvezőbb) 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Sejttenyészetet vizsgáló, automata mikroszkóp
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: PTE Szentágothai János Kutatóközpont, Nemzeti Virológiai
Laboratórium
7624, Pécs, Ifjúság útja 20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db CO2 inkubátorban is használható, sejttenyészetet vizsgáló, automata mikroszkóp beszerzése a Pécsi
Tudományegyetem részére a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
A nettó ajánlati ár magában foglalja:
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- ajánlattevő megajánlása szerinti, de minimum 12 hónapos teljeskörű jótállást
- a megajánlott eszköz próbájának biztosítását, valamint üzembe helyezését
- a felhasználói szintű oktatás 1 alkalommal max. 4 fő részére
Egyenértékűség: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállási idő (egész hónapban) min. 12 hónap, max. 24 hónap (a magasabb érték
a kedvezőbb megajánlás) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Laptop
Rész száma: 14
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 Szentágothai János Kutatóközpont, Nemzeti Virológiai
Laboratórium
7624, Pécs, Ifjúság útja 20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3 db laptop beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak
szerint.
A nettó ajánlati ár magában foglalja:
- minimum 36 hónapos teljeskörű jótállást
Egyenértékűség: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére.
(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: Merevlemez, belső SSD tárhely
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Rész száma: 15
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 Szentágothai János Kutatóközpont, Nemzeti Virológiai
Laboratórium
7624, Pécs, Ifjúság útja 20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
5 db merevlemez és 1 db belső SSD tárhely beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározottak szerint.
A nettó ajánlati ár magában foglalja:
- a merevlemez esetén ajánlattevő megajánlása szerinti, de minimum 12 hónapos teljeskörű jótállást
- a belső SSD tárhely esetén ajánlattevő megajánlása szerinti, de minimum 24 hónapos teljeskörű jótállást
Egyenértékűség: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Merevlemez jótállási ideje (egész hónapban) min. 12 hónap, max. 24 hónap (a
magasabb érték a kedvezőbb megajánlás) 10
2 Belső SSD tárhely jótállási ideje (egész hónapban) min. 24 hónap, max. 36 hónap (a magasabb érték a
kedvezőbb megajánlás) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Tablet, csatlakoztatható toll, billentyűzet
Rész száma: 16
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 Szentágothai János Kutatóközpont, Nemzeti Virológiai
Laboratórium
7624, Pécs, Ifjúság útja 20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db tablet, 1 db tablethez csatlakoztatható toll, 1 db tablethez csatlakoztatható billentyűzet beszerzése a Pécsi
Tudományegyetem részére a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
A nettó ajánlati ár magában foglalja:
- a tablet esetében minimum 36 hónapos teljeskörű jótállást
- a tablethez csatlakoztatható billentyűzet esetében minimum 12 hónapos teljeskörű jótállást
Egyenértékűség: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Szünetmentes tápegység
Rész száma: 17
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 Szentágothai János Kutatóközpont, Nemzeti Virológiai
Laboratórium
7624, Pécs, Ifjúság útja 20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2 db szünetmentes tápegység beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározottak szerint.
A nettó ajánlati ár magában foglalja:
- ajánlattevő megajánlása szerinti, de minimum 12 hónapos teljeskörű jótállást
Egyenértékűség: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás ideje: (egész hónapban) min. 12 hónap, max. 24 hónap (a magasabb
érték a kedvezőbb megajánlás) 10
2 Cserélhető akkumulátorok (igen/nem) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Videókártya
Rész száma: 18
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: PTE Szentágothai János Kutatóközpont, Nemzeti Virológiai
Laboratórium
7624, Pécs, Ifjúság útja 20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2 db videókártya beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározottak szerint.
A nettó ajánlati ár magában foglalja:
- minimum 36 hónapos teljeskörű jótállást
Egyenértékűség: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére.
(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
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
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A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 040 - 101139
(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: 4 csatornás qPCR készülék HRM funkcióval
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: 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: Kvalitex Tudományos Technológiai Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10870880241
Postai cím: Pannónia Utca 11. VII. em. 704.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
E-mail: info@kvalitex.hu
Telefon: +36 13404700
Internetcím(ek): (URL) www.kvalitex.hu
Fax: +36 13398274
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: 5205600,00
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: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Spektrofotométer
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:
2022/07/25 (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: Auro-Science Consulting Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10483592241
Postai cím: Drótos Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@auroscience.hu
Telefon: +36 202650898
Internetcím(ek): (URL) www.auroscience.hu
Fax: +36 12421391
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: 1076750,00
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: 3 Elnevezés: Sztereómikroszkóp, ikroszkóp kamera szoftverrel
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:
2022/07/25 (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: Auro-Science Consulting Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10483592241
Postai cím: Drótos Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@auroscience.hu
Telefon: +36 202650898
Internetcím(ek): (URL) www.auroscience.hu
Fax: +36 12421391
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.159

363

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10424958,00
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: Ultra mélyfagyasztók
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)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Biocenter Laboratóriumi Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10363573206
Postai cím: Temesvári Krt. 62.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
E-mail: abraham@biocenter.hu
Telefon: +36 309585323
Internetcím(ek): (URL) www.biocenter.hu
Fax: +36 62599751
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A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 19760000,00
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: Univerzális, hűthető asztali centrifuga
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)
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: Biocenter Laboratóriumi Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10363573206
Postai cím: Temesvári Krt. 62.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
E-mail: abraham@biocenter.hu
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Telefon: +36 309585323
Internetcím(ek): (URL) www.biocenter.hu
Fax: +36 62599751
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: 2345000,00
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: Álló kivitelű -20°C-os fagyasztó
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: 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: CENTRAL EUROPEAN BIOSYSTEMS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13349381241
Postai cím: Óradna Utca 4. 2. em. 18.
Város: Budapest
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NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
E-mail: istvan.h@cebiosys.com
Telefon: +36 12265256
Internetcím(ek): (URL) www.cebiosys.hu
Fax: +36 12265257
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: 760000,00
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: Hagyományos szárazblokk termosztát (laboratórium)
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)
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: BioTech Hungary Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám: 13547620213
Postai cím: Gyári Út 33
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@ibiotech.hu
Telefon: +36 302205505
Internetcím(ek): (URL) www.ibiotech.hu
Fax: +36 24406599
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: 339520,00
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: Mikrobiológiai biztonsági fülke
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)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
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: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
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V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Biocenter Laboratóriumi Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10363573206
Postai cím: Temesvári Krt. 62.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
E-mail: abraham@biocenter.hu
Telefon: +36 309585323
Internetcím(ek): (URL) www.biocenter.hu
Fax: +36 62599751
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: 13950000,00
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: PCR eszköz
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 - 003240 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
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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: Rész száma: 10 Elnevezés: Sejttenyésztő lemez leolvasó
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 - 003240 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
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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: 11 Rész száma: 11 Elnevezés: Szövet homogenizátor, 2 db 24-es adapterrel
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:
2022/07/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12122066213
Postai cím: Ipari Park, Moór János Utca 3-5.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: biomarker@biomarker.hu
Telefon: +36 28419986
Internetcím(ek): (URL) www.biomarker.hu
Fax: +36 28422319
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
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A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2745795,00
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: 12 Rész száma: 12 Elnevezés: Horizontális kamra elrendezésű autokláv
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)
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: LABOKRAFT Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13656230213
Postai cím: Asbóth Oszkár Utca 4.
Város: Nagytarcsa
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2142
Ország: Magyarország
E-mail: office@labokraft.hu
Telefon: +36 304842973
Internetcím(ek): (URL) www.labokraft.hu
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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: 7923000,00
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: 13 Rész száma: 13 Elnevezés: Sejttenyészetet vizsgáló, automata mikroszkóp
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)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Biocenter Laboratóriumi Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10363573206
Postai cím: Temesvári Krt. 62.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
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E-mail: abraham@biocenter.hu
Telefon: +36 309585323
Internetcím(ek): (URL) www.biocenter.hu
Fax: +36 62599751
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: 21200000,00
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: 14 Rész száma: 14 Elnevezés: Laptop
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)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Alienline Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13470458206
Postai cím: Szabadkai Út 9/A
Város: Szeged
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NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6729
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@alienline.eu
Telefon: +36 62541651
Internetcím(ek): (URL) http://www.alienline.eu
Fax: +36 62439284
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: 1295400,00
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: 15 Rész száma: 15 Elnevezés: Merevlemez, belső SSD tárhely
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:
2022/07/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
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: 7
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Euro-Profil Rendszerház Kft.
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Nemzeti azonosítószám: 13936570242
Postai cím: Határhalom Utca 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1173
Ország: Magyarország
E-mail: kefiroda@europrofil.hu
Telefon: +36 307543884
Internetcím(ek): (URL) www.europrofil.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: 575300,00
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: 16 Rész száma: 16 Elnevezés: Tablet, csatlakoztatható toll, billentyűzet
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)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
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V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Alienline Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13470458206
Postai cím: Szabadkai Út 9/A
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6729
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@alienline.eu
Telefon: +36 62541651
Internetcím(ek): (URL) http://www.alienline.eu
Fax: +36 62439284
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: 442000,00
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: 17 Rész száma: 17 Elnevezés: Szünetmentes tápegység
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: 5 (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: 5
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:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 135200,00
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: 18 Rész száma: 18 Elnevezés: Videókártya
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)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
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A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Alienline Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13470458206
Postai cím: Szabadkai Út 9/A
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6729
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@alienline.eu
Telefon: +36 62541651
Internetcím(ek): (URL) http://www.alienline.eu
Fax: +36 62439284
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: 330000,00
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:
9 - PCR eszköz számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek
kiválasztásra:
● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].;
Kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be az adott rész vonatkozásában, így az a Kbt. 75.§ (1)
bekezdése b) pontja alapján eredménytelen.;
10 - Sejttenyésztő lemez leolvasó számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok)
kerültek kiválasztásra:
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● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].;
Kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be az adott rész vonatkozásában, így az a Kbt. 75.§ (1)
bekezdése b) pontja alapján eredménytelen.;
;
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
1. ajánlati rész:
- Kvalitex Tudományos Technológiai Kereskedelmi Kft. (1136 Budapest, Pannónia Utca 11. VII. em. 704.,
10870880241)
2. ajánlati rész:
- Auro-Science Consulting Kereskedelmi Kft. (1031 Budapest, Drótos Utca 1., 10483592241)
- Labsystem Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (2095 Pilisszántó, Vörösmarty Utca 22.,
12081213213)
3. ajánlati rész:
- Auro-Science Consulting Kereskedelmi Kft. (1031 Budapest, Drótos Utca 1., 10483592241)
4. ajánlati rész:
- Biocenter Laboratóriumi Szolgáltató Kft. (6726 Szeged, Temesvári Krt. 62., 10363573206)
5. ajánlati rész:
- Biocenter Laboratóriumi Szolgáltató Kft. (6726 Szeged, Temesvári Krt. 62., 10363573206)
- VWR International Korlátolt Felelősségű Társaság (4034 Debrecen, Simon László U. 4., 10650400209)
6. ajánlati rész:
- CENTRAL EUROPEAN BIOSYSTEMS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1044
Budapest, Óradna Utca 4. 2. em. 18., 13349381241)
7. ajánlati rész:
- BioTech Hungary Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (2310
Szigetszentmiklós, Gyári Út 33, 13547620213)
- Biocenter Laboratóriumi Szolgáltató Kft. (6726 Szeged, Temesvári Krt. 62., 10363573206)
8. ajánlati rész:
- Biocenter Laboratóriumi Szolgáltató Kft. (6726 Szeged, Temesvári Krt. 62., 10363573206)
- VWR International Korlátolt Felelősségű Társaság (4034 Debrecen, Simon László U. 4., 10650400209)
- BioTech Hungary Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (2310
Szigetszentmiklós, Gyári Út 33, 13547620213)
9. ajánlati rész:
- Bio-Rad Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1082 Budapest, Futó Utca 47-53.,
13058199242)
10. ajánlati rész:
- BioTech Hungary Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (2310
Szigetszentmiklós, Gyári Út 33, 13547620213)
- ATS Bio Kft. (6771 Szeged, Kisszőlő Utca 34., 29163089206)
11. ajánlati rész:
- BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2100 Gödöllő, Ipari Park, Moór
János Utca 3-5., 12122066213)
12. ajánlati rész:
- LABOKRAFT Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság (2142 Nagytarcsa, Asbóth Oszkár Utca 4.,
13656230213)
- Goodwill-Trade Kereskedelmi Ipari és Szolgáltató Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Külső-Hadházi Utca
24.,11147918209)
13. ajánlati rész:
- Biocenter Laboratóriumi Szolgáltató Kft. (6726 Szeged, Temesvári Krt. 62., 10363573206)
14. ajánlati rész:
- Alienline Kft. (6729 Szeged, Szabadkai Út 9/A, 13470458206)
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- Euro-Profil Rendszerház Kft. (1173 Budapest, Határhalom Utca 4., 13936570242)
- PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1095
Budapest, Tinódi Utca 1-3. fszt. 6., 12937303243)
- Bázis Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (7400 Kaposvár, Szent Imre
Utca 18., 24179089214)
- Infopolis Korlátolt Felelősségű Társaság (4225 Debrecen, Szivárvány Utca 18., 22648633209)
- PROCOMP Számitástechnikai és Elektronikai Korlátolt Felelősségü Társaság (8900 Zalaegerszeg, Iskola
Köz 3., 10217472220)
15. ajánlati rész:
- Euro-Profil Rendszerház Kft. (1173 Budapest, Határhalom Utca 4., 13936570242)
- Bázis Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (7400 Kaposvár, Szent Imre
Utca 18., 24179089214)
- Infopolis Korlátolt Felelősségű Társaság (4225 Debrecen, Szivárvány Utca 18., 22648633209)
- Alienline Kft. (6729 Szeged, Szabadkai Út 9/A, 13470458206)
- PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1095
Budapest, Tinódi Utca 1-3. fszt. 6., 12937303243)
- PROCOMP Számitástechnikai és Elektronikai Korlátolt Felelősségü Társaság (8900 Zalaegerszeg, Iskola
Köz 3., 10217472220)
- SYSInfo Rendszerinformatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (5600
Békéscsaba, Jókai Utca 23/6, 12364769204)
16. ajánlati rész:
- Alienline Kft. (6729 Szeged, Szabadkai Út 9/A, 13470458206)
- PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1095
Budapest, Tinódi Utca 1-3. fszt. 6., 12937303243)
- Bázis Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (7400 Kaposvár, Szent Imre
Utca 18., 24179089214)
- PROCOMP Számitástechnikai és Elektronikai Korlátolt Felelősségü Társaság (8900 Zalaegerszeg, Iskola
Köz 3., 10217472220)
17. ajánlati rész:
- Bázis Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (7400 Kaposvár, Szent Imre
Utca 18., 24179089214)
- Euro-Profil Rendszerház Kft. (1173 Budapest, Határhalom Utca 4., 13936570242)
- Alienline Kft. (6729 Szeged, Szabadkai Út 9/A, 13470458206)
- PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1095
Budapest, Tinódi Utca 1-3. fszt. 6., 12937303243)
- PROCOMP Számitástechnikai és Elektronikai Korlátolt Felelősségü Társaság (8900 Zalaegerszeg, Iskola
Köz 3., 10217472220)
18. ajánlati rész:
- Alienline Kft. (6729 Szeged, Szabadkai Út 9/A, 13470458206)
- Bázis Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (7400 Kaposvár, Szent Imre
Utca 18., 24179089214)
- Infopolis Korlátolt Felelősségű Társaság (4225 Debrecen, Szivárvány Utca 18., 22648633209)
- Euro-Profil Rendszerház Kft. (1173 Budapest, Határhalom Utca 4., 13936570242)
- PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1095
Budapest, Tinódi Utca 1-3. fszt. 6., 12937303243)
- PROCOMP Számitástechnikai és Elektronikai Korlátolt Felelősségü Társaság (8900 Zalaegerszeg, Iskola
Köz 3., 10217472220)
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:
2022/08/11 (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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Pécsi Tudományegyetem (16586/2022)
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: Ripszám Dóra
Telefon: +36 308934308
E-mail: ripszam.dora@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: Terepjáró terepmunkára és mintagyűjtéshez- PTE VNL
Hivatkozási szám: EKR000101022022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

384

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34110000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1 db terepjáró beszerzése a PTE Virológiai Nemzeti Laboratórium részére nehéz terepen történő terepmunkára,
valamint mintagyűjtéshez.
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: Terepjáró terepmunkára és mintagyűjtéshez- PTE VNL
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34110000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: PTE Szentágothai János Kutatóközpont, Nemzeti Virológiai
Laboratórium
7624, Pécs, Ifjúság útja 20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db terepjáró beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére nehéz terepen történő terepmunkára és
mintagyűjtéshez a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
A nettó ajánlati ár magában foglalja ;
- ajánlattevő megajánlása szerinti, de minimum 36 hónapos teljeskörű jótállást
- a megajánlott eszköz próbájának biztosítását, valamint üzembe helyezését
Egyenértékűség: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (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 Minőségi kritérium – 1 Jótállási idő (egész hónapban) min. 36 hónap, max. 48 hónap (a magasabb érték
a kedvezőbb megajánlás) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
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 107 - 297098
(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: Terepjáró terepmunkára és mintagyűjtéshez- PTE VNL
Szerződés/rész odaítélésre került nem
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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 - 010937 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont].;
Az ajánlattételi határidő lejártáig (2022.07.12. 12:00 óra) 0 darab ajánlatot nyújtottak be, így az eljárás a
Kbt. 75.§ (1) bekezdése a) pontja alapján eredménytelen.
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: 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:
2022/08/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
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A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Szikszó Város Önkormányzata (16718/2022)
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: Szikszó Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15725723205
Postai cím: Kálvin Tér 1
Város: Szikszó
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sváb Antal
Telefon: +36 46596450
E-mail: titkar@szikszo.hu
Fax: +36 46596211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szikszo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
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

389
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közvilágítás korszerűsítése és üzemeltetése
Hivatkozási szám: EKR000754622022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

390

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50232100-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szikszó Város Önkormányzata a meglévő közvilágítás átépítését tervezi, korszerű LED-es közvilágításra, egyrészt
a költségek csökkentése, másrészt szabványos közvilágítás megvalósítása érdekében. A korszerűsítés magában
foglalja Szikszó Város közigazgatási határán belül működő közvilágítási hálózat közvilágítási aktív elemeinek
lecserélését korszerű LED fényforrással üzemelő világítótestekre és tartozékaira, valamint magában foglalja a
korszerűsítéshez szükséges összes tervezési és engedélyeztetési feladatot, valamint futamidő alatti üzemeltetést.
A közvilágítási berendezések karbantartási és javítási szolgáltatása ESCO konstrukció keretében történik, mely
tartalmazza a teljes körű korszerűsítéssel kapcsolatos műszaki szolgáltatást, ahol nyertes ajánlattevő vállalja a
projekthez már elkészíttetett Tanulmányterv megvásárlását az Önkormányzattól nettó 1.900.000,- Ft + Áfa áron,
valamint kivitelezést, javítást és karbantartást, illetve a tevékenységek finanszírozásának lebonyolítását.
A korszerűsítésre kerülő közvilágítás aktív elemek maradványértékét az MVM Émász Áramhálózati Kft-vel
adásvételi szerződésben köteles rendezni nyertes ajánlattevő, nettó 1.520.600,-Ft.+ Áfa áron.
Szikszó város közvilágítását jelenleg 711 db különböző fényforrással és teljesítménnyel rendelkező világítótest
látja el.
Az aktív elemek tulajdonos részben az Önkormányzat, részben az MVM Émász Áramhálózati Kft., aki az aktív
elemek jelenlegi üzemeltetője is.
Korszerűsítés előtti lámpatest db szám:711 db
Korszerűsítés előtti fényvető db szám: 38 db
Korszerűsítés előtti közvilágítási beépített teljesítmény: 53,743 kW
Korszerűsítés előtti díszvilágítási beépített teljesítmény: 12,2 kW
Korszerűsítés előtti éves közvilágítási villamos energia fogyasztás:218.513 kWh
Korszerűsítés előtti éves díszvilágítási villamos energia fogyasztás: 48.690 kWh
Korszerűsítés utáni lámpatest db szám:979
Korszerűsítés utáni fényvető db szám: 38 db
Korszerűsítés utániközvilágítási beépített teljesítmény: 27,791 kW
Korszerűsítés utánidíszvilágítási beépített teljesítmény: 1,83 kW
Korszerűsítés utáni éves közvilágítási villamos energia fogyasztás:101.915 kWh
Korszerűsítés utáni éves díszvilágítási villamos energia fogyasztás: 1.959 kWh
Megtakarítás közvilágítás: 55%
Megtakarítás díszvilágítás: 85%
Lámpatest db szám növekedés: 36%
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:
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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: Közvilágítás korszerűsítése és üzemeltetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

50232100-1

További tárgyak:

34928500-3

Kiegészítő szójegyzék

50000000-5
50232000-0
50232110-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Szikszó Város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szikszó Város Önkormányzata a meglévő közvilágítás átépítését tervezi, korszerű LED-es közvilágításra, egyrészt
a költségek csökkentése, másrészt szabványos közvilágítás megvalósítása érdekében. A korszerűsítés magában
foglalja Szikszó Város közigazgatási határán belül működő közvilágítási hálózat közvilágítási aktív elemeinek
lecserélését korszerű LED fényforrással üzemelő világítótestekre és tartozékaira, valamint magában foglalja a
korszerűsítéshez szükséges összes tervezési és engedélyeztetési feladatot, valamint a 180 hónapos futamidő alatti
üzemeltetést.
A közvilágítási berendezések karbantartási és javítási szolgáltatása ESCO konstrukció keretében történik, mely
tartalmazza a teljes körű korszerűsítéssel kapcsolatos műszaki szolgáltatást, ahol nyertes ajánlattevő vállalja a
projekthez már elkészíttetett Tanulmányterv megvásárlását az Önkormányzattól nettó 1.900.000,- Ft + Áfa áron,
valamint kivitelezést, javítást és karbantartást, illetve a tevékenységek finanszírozásának lebonyolítását.
A korszerűsítésre kerülő közvilágítás aktív elemek maradványértékét az MVM Émász Áramhálózati Kft-vel
adásvételi szerződésben köteles rendezni nyertes ajánlattevő, nettó 1.520.600,-Ft.+ Áfa áron.
Szikszó város közvilágítását jelenleg 711 db különböző fényforrással és teljesítménnyel rendelkező világítótest
látja el.
Az aktív elemek tulajdonos részben az Önkormányzat, részben az MVM Émász Áramhálózati Kft., aki az aktív
elemek jelenlegi üzemeltetője is.
Korszerűsítés előtti lámpatest db szám:711 db
Korszerűsítés előtti fényvető db szám: 38 db
Korszerűsítés előtti közvilágítási beépített teljesítmény: 53,743 kW
Korszerűsítés előtti díszvilágítási beépített teljesítmény: 12,2 kW
Korszerűsítés előtti éves közvilágítási villamos energia fogyasztás:218.513 kWh
Korszerűsítés előtti éves díszvilágítási villamos energia fogyasztás: 48.690 kWh
Korszerűsítés utáni lámpatest db szám:979
Korszerűsítés utáni fényvető db szám: 38 db
Korszerűsítés utániközvilágítási beépített teljesítmény: 27,791 kW
Korszerűsítés utánidíszvilágítási beépített teljesítmény: 1,83 kW
Korszerűsítés utáni éves közvilágítási villamos energia fogyasztás:101.915 kWh
Korszerűsítés utáni éves díszvilágítási villamos energia fogyasztás: 1.959 kWh
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Megtakarítás közvilágítás: 55%
Megtakarítás díszvilágítás: 85%
Lámpatest db szám növekedés: 36%
Megrendelői elvárások
Az egyenletes megvilágítás érdekében a belterületi utakon minden oszlopra kerüljön világítótest.
A Pázmány Péter téren és a teret határoló utcákon elhelyezett világítótestek rendelkezzenek vezeték nélküli
távfelügyeleti rendszerrel vagy azok előkészítésével a Tanulmányterv szerinti bontásban.
A Bolt, Táncsics Mihály, Bethlen Gábor, II. Rákóczi Ferencz és Malom út Uszoda előtti részén a felszerelésre kerülő
világítótestek legyenek előkészítve a távfelügyeleti rendszerhez való kapcsolódásra.
A távfelügyeleti rendszerbe bevont lámpatestek kivételével az újonnan felszerelt lámpatestek legyenek
alkalmasak autonóm visszaszabályozásra éjszaka 23 óra és reggel 05 óra között 70%-ra.
A Templomok díszvilágítását megvalósító fényvetők is rendelkezzenek vezeték nélküli távfelügyeleti rendszerrel
és a közvilágítás bekapcsolásától éjszaka 24 óráig működjön, utána kikapcsolásra kerüljenek.
Kerüljön megvizsgálásra a jellemzően belterületi részeken (kisebb közök, átkötő útszakaszok) a közvilágítással
nem rendelkező utak közvilágítás kiépítésének lehetősége.
A Malom utca 3-as főúti leágazó szakaszán kerüljön kiépítésre útvilágítás a meglévő növényzet figyelembe
vételével.
A lámpatestek cseréjét követően a nyertes ajánlattevő részéről ellátandó feladatok:
- a korszerűsített rendszer – aktív elemek – karbantartása, felügyelete és ellenőrzése
- karbantartási szolgáltatások nyújtása az alábbiak szerint:
• a hibabejelentések fogadása,
• a világítás aktív elemeinek nyilvántartása, a nyilvántartás folyamatos aktualizálása, statisztikák elkészítése,
• a bejelentett hibák javításának elvégzése
• az ellenőrzés során talált hibák lehetőség szerint azonnali javítása
• az üzemkészség biztosítása, működőképesség ellenőrzése (az ellenőrzés az eseti hibák javításának alkalmával
történik).
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a műszaki leírásban meghatározott
gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy
az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy
adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell, azaz Ajánlatkérő bármely, a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket
elfogad. Az egyenértékű megoldás megajánlása esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt üzembe helyezési határidő a meglévő lámpatestek cseréjére és a meglévő
hálózaton történő bővítésekre (nap, minimum 120 nap, maximum 150 nap) 15
2 Vállalt üzembe helyezési határidő a hálózat bővítéssel járó közvilágítás létesítésre (nap, minimum 150
nap, maximum 180 nap) 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Kiegészítés a II.2.5) ponthoz:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.159

393

Az "Ár" értékelési szempont: ESCO szolgáltatási díj (nettó Ft/hó)
A II.2.7) pontban meghatározott 180 hónap az üzemeltetésre vonatkozik.
A szerződés időtartama a beruházás megvalósítását követően a kapcsolódó üzemeltetési szolgáltatásra
vonatkozik. Maga a beruházás megvalósítása maximum 180 napot vesz igénybe, mely megfelel a Kbt. 133. § (1)
bekezdésének.
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 - 330612
(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: Közvilágítás korszerűsítése és 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 - 010733 (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: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● az eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább
két ajánlatot (megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].;
A közbeszerzési eljárás az ajánlati felhívás VI.3) További információk pontjának 5. alpontjában foglaltak
alapján a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján eredménytelen, tekintettel az ajánlattételi határidő
lejártáig - 2022.07.22 napján 11:00 óráig összesen 1 db ajánlatot nyújtottak be tárgyi közbeszerzési
eljárásban.
Ajánlattevő neve: MVM ESCO Urban Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 1139 Budapest Váci Út 95.
Adószám: 27197307-2-41
Ajánlattevő neve: MVM Lumen Fényszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (közös ajánlattevő)
Székhelye: 6724 Szeged Pulz Utca 44.
Adószám: 27418163-2-06
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
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Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3)
bekezdésnek megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
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meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (17008/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12154481444
Postai cím: Akácfa Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Várhelyi Katalin
Telefon: +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkv.hu/beszerzesek
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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/EKR001168372022/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/EKR001168372022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Buszokhoz dobfék betétek, fékpofa vasak beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001168372022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34322000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Autóbuszokhoz fékbetét és fékpofa vas beszerzése adásvételi keretszerződés keretében
Mennyiség: 448 ME (160 db és 288 gn)/24 hónap
A részletezést a közbeszerzési útmutató 2. számú melléklete (ajánlati árak táblázata) 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 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: buszokhoz fékbetét és fékpofa vas beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34322000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Cinkota Bp., XVI. Bökényföldi út 122.
Kelenföld Bp, XI. Hamzsabégi út 55.
Trolibusz Bp, X. Pongrác út 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
M3 kategóriájú Autóbuszokhoz fékbetét és fékpofa vas beszerzése adásvételi keretszerződés keretében.
Tapasztalati mennyiség: 448 ME/24hónap
A megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati
mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, az általános
forgalmi adó nélküli ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében beszerzett
mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania
ajánlatát. A megkötésre kerülő szerződés mellékletében csak az egységárak kerülnek feltüntetésre. Ajánlatkérő a
keretszerződésben rögzítésre kerülő keretösszeg 70%-a összértékű megrendelés kiadására kötelezettséget vállal.
Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
A részletes műszaki, szakmai követelményeket a műszaki leírás, az alkatrészek részletezését az ajánlati árak
táblázata tartalmazza.
Ajánlattevőnek szakmai ajánlatként az ajánlati árak táblázatában meg kell adnia a szállítani kívánt termékek
termékgyártóját, termékgyártói azonosító számát, rajzszámát, a fékbetétek WVA számát, továbbá meg kell adni,
hogy a megajánlott termék járműgyártói/főegység gyártói vagy első beépítésű vagy helyettesítő termék, valamint
a minősítő jelre vonatkozó engedély számát.
Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a Műszaki leírásban meghatározott dokumentumokat.
Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:
• a szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és megrendelések szerinti mennyiségben
vállalja a teljesítést
• a teljesítési határidőről, mely a megrendelés kézhezvételétől számított legfeljebb 5 munkanap
• a termékeket a meghatározott minőségben biztosítja, és nyertessége esetén a szerződés teljes időtartama alatt
az ajánlatban megajánlott tételeket szállítja
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• a megajánlott járműgyártói/főegység gyártói termékeken, vagy ha ez nem lehetséges, azok csomagolásán a
járműgyártó/főegység gyártó logója/megnevezése szerepelni fog
• a megajánlott járműgyártói/főegység gyártói terméket a keretszerződés teljes időtartama alatt eredeti gyári
csomagolásban szállítja
• a megajánlott termék műszaki és minőségi paraméterei megfelelnek az engedély kiadására vonatkozó ENSZ-EGB
előírásban meghatározottaknak
• a vállalt jótállási határidő az átvételétől számított legalább 12 hónap, kilométerkorlátozás nélkül és hogy a
jótállással kapcsolatos, a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő feltételeket elfogadja
• a jótállási határidő alatt történő meghibásodás esetén vállalja a termék esetleges meghibásodásból eredő
követkeménykárok megtérítését kilométerkorlátozás nélkül
• a termékek beszállítását, jótállás érvényesítése esetén elszállítását, valamint a javított vagy cserélt termék
visszaszállítását az ajánlatkérő részére biztosítja, amelyért külön díjazást nem számol fel
• a jótállás keretébe tartozó hiba elhárítását 2 munkanapon belül megkezdi és 5 munkanapon belül befejezi
• a szállítandó termékek és azok műszaki, minőségi, valamint működési paraméterei egyenértékűek a gyártómű
által az új termékre előírtakkal
• a fékbetétek alkalmasak városi forgalomban történő közlekedésre
• a fékbetéteken a kopási határ jelölésre kerül
• a fékbetétek előfúrtak
• a fékbetétek egy tengelyhez szükséges mennyiségű csomagban (garnitúra) kerülnek leszállításra szegecsekkel
együtt
• nyertesség esetén a beszállítások alkalmával a termékekhez minőséget tanúsító műbizonylatot csatol
• 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, illetve az igények és
követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre,
lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Járműgyártói/Főegység gyártói és/vagy Első beépítésű termék megajánlása 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
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vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés meghosszabbítható a Kbt.
133. § (1) bekezdés figyelembevételével közös megegyezéssel, változatlan feltételek mellett a
szerződéstervezetben rögzített keretösszeg eléréséig, de legfeljebb további 12 hónapig.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Adható pontszám az értékelési részszempontok esetén: 0-10.
Az értékelés módszere:
1. minőségi szempont esetén egyenes arányosítás
2. ár szempont esetén fordított arányosítás
A módszerek részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban történik.
Amennyiben több ajánlatnak azonos az összpontszáma, az az ajánlat minősül kedvezőbbnek, amelyikben az
ajánlati ár alacsonyabb.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában nem
vehet részt olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. §
(1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak, figyelemmel a Kbt. 62. § (3) és (5)
bekezdéseire és a Kbt. 63. § (3) bekezdésére is.
A Kbt. 74. § (1) bekezdésének értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok
hatálya alá tartozik;
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):
- Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében
az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban
meghatározott kizáró okok hatálya alá.
- Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdéseiben rögzített kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint,
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a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok hiányát pedig a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerint igazolja előzetesen (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bekezdéseire is).
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében,
amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti
nyilatkozatot kell benyújtania. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem
írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
- Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplő teszi meg.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§-11. §-aiban foglaltak szerint kell az ajánlattevőnek igazolnia, illetve
az ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben és a
Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 14. és 16. §-aira is). A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a kizáró ok
hiányát a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib)
alpontjában, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. §
g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja
tekintetében a nyilatkozat a megfelelő EKR űrlap költésével és benyújtásával teljesíthető.
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles
benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt kizáró
okok hiányának igazolása érdekében.
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat
tartalma valós.
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdése értelmében részekre történő ajánlattétel esetén
nem kérhető olyan nyilatkozat vagy igazolás, amelyet az eljárás valamely része tekintetében már
benyújtásra került. Ebben az esetben ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely rész tekintetében
kéri a benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást figyelembe venni a bírálat során.
- Az ajánlattevő, az alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt.
64. §-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával.
Fentieken túl Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-aiban foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):
- Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az EEKD
benyújtásával, az alkalmassági feltételek megítéléséhez szükséges információk megadásával kell
előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész α (alfa) pontjának kitöltésével csak arról kell nyilatkozni, hogy megfelel az
alkalmassági követelményeknek, az alkalmassági követelményeket nem kell külön, részletesen feltüntetni.
- Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyikére vonatkozó EEKDt is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az
alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe
kíván venni alkalmasságának igazolásához. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló
meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben az elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor adott
szervezet képviseletében eljárhat.
- Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplő teszi meg.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):
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P1: Ajánlattevőnek a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell
a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó
nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, az ott leírtak szerint
kell eljárni.
- Ajánlatkérő fenntartja a jogot magának, hogy a benyújtott dokumentumok hitelességét és
érvényességét ellenőrizze, amelyhez ajánlattevőnek ajánlatkérő kérésére minden eszközt biztosítani kell.
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat
tartalma valós.
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdése értelmében részekre történő ajánlattétel esetén
nem kérhető olyan nyilatkozat vagy igazolás, amelyet az eljárás valamely része tekintetében már
benyújtásra került. Ebben az esetben ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely rész tekintetében
kéri a benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást figyelembe venni a bírálat során.
- A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely
más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket,
amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A
nyilatkozat a megfelelő EKR űrlap költésével és benyújtásával teljesíthető.
- A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és
pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár
megtérítéséért.
- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül ajánlattevő
(közös ajánlattevő), ha a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben
összesen a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele elérte a 10 millió forintot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):
- Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint EEKD benyújtásával az
alkalmassági feltételek megítéléséhez szükséges információk megadásával kell előzetesen igazolnia,
hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevőnek az
EEKD IV. rész α (alfa) pontjának kitöltésével csak arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági
követelményeknek, az alkalmassági követelményeket nem kell külön, részletesen feltüntetni.
- Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyikére vonatkozó EEKDt is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az
alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe
kíván venni alkalmasságának igazolásához. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását
tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az okiratnak tartalmaznia kell az
ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok
megtételekor adott szervezet képviseletében eljárhat.
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- Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplő teszi meg.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek):
M1: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés (a) pontja, valamint a 21. § (1a) bekezdés b)
pontja alapján ismertetnie kell a felhívás feladását megelőző 72 hónap során végzett legjelentősebb
szállításait a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdése szerint igazolva. A referencia
nyilatkozatnak/igazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a szállítás tárgya és
mennyisége, a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év/hónap/nap), a szerződést kötő másik
fél megnevezése és a teljesítéssel kapcsolatban felvilágosítást adó személy neve és elérhetősége,
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történte. A szállítás tárgyából egyértelműen ki kell derülnie, az alkalmazott járműkategóriának is (N2, N3, M3)
A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak olyan részletezettségűnek kell lennie, melyből az alkalmassági
minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
- Ajánlatkérő fenntartja a jogot magának, hogy a benyújtott dokumentumok hitelességét és
érvényességét ellenőrizze, amelyhez ajánlattevőnek ajánlatkérő kérésére minden eszközt biztosítani kell.
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat
tartalma valós.
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdése értelmében részekre történő ajánlattétel esetén
nem kérhető olyan nyilatkozat vagy igazolás, amelyet az eljárás valamely része tekintetében már
benyújtásra került. Ebben az esetben ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely rész tekintetében
kéri a benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást figyelembe venni a bírálat során.
- A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely
más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket,
amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A
nyilatkozat a megfelelő EKR űrlap költésével és benyújtásával teljesíthető.
- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül
ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónap
során teljesített összesen legalább 112 mennyiségi egység N2, és/vagy N3, és/vagy M3 kategóriájú
haszongépjárművekhez tartozó fékbetétek, fékbetét vasak szállítására vonatkozó referenciával.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha a
közös ajánlattevők közül legalább egy megfelel.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Kötbér:
Ajánlatkérő késedelmes vagy hibás teljesítés, valamint a teljesítés meghiúsulása esetén kötbért érvényesít.
Késedelmi kötbér mértéke: minden késedelmesen eltelt nap után a késedelmesen teljesített megrendelésre
vetített vételár díjának 2%-a, de legfeljebb 30%.
Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítéssel érintett megrendelésre vetített vételár 30%-a.
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Meghiúsulási kötbér mértéke: a meghiúsulással érintett megrendelésre vetített vételár 30%-a.
Jótállás:
Nyertes ajánlattevőnek az átvételtől számítva legalább 12 hónap jótállást kell vállalnia, kilométer-korlátozás
nélkül.
A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdés és a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdése szerint teljesíti,
ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155 § (1) bekezdése irányadó.
Az ajánlat, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ban foglaltakra.
A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a Kbt. 35.§ (8) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó
szervezet alapításához, továbbá nyertes ajánlattevő(k) esetében nem teszi lehetővé, kizárja gazdálkodó szervezet
alapítását, illetve projekttársaság létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
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IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett
hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/09/19 (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: 2022/09/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben
elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontásának szabályait Kbt. 68. §-a
tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §.(2) bekezdésére.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő jelen eljárás előkészítése során az EKR (előzetes piaci konzultáció) felületén előzetes piaci
konzultációt (EPK) tartott, amelyről a 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdés c) pont szerinti
összefoglaló az EKR000917412022 azonosítószámú EPK "Dokumentumok" menüpontjában található.
2. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmében elektronikus úton hozzáférhetővé
teszi az EKR rendszerben.
3. Ajánlatkérő a felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint
műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez
képest szigorúbban határozta meg.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bekezdését alkalmazza.
5. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltakról a
megfelelő EKR űrlap kitöltésével.
6. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltakról a
megfelelő EKR űrlap kitöltésével.
7. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. §-ban foglaltakra.
8. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, melyre ajánlatkérő elektronikus űrlapot hoz létre.
9. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum
elkülönített elhelyezésére az EKR rendszerben erre szolgáló funkciót alkalmaz.
10. Ajánlattevőnek ajánlatában a megfelelő EKR űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell, hogy
változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint kell eljárni.
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11. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (2a) bekezdése alapján az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 35. § (2)
bekezdésében foglalt meghatalmazást tartalmazó okiratot.
12. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha az ajánlatban bármely okirat, igazolás, nyilatkozat nem
magyar nyelven kerül kiállításra, azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni a
közbeszerzési útmutatóban és a Kbt. 41/A. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, a Kbt. 71. § (6) bekezdés második
mondatának alkalmazásával.
14. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. Továbbá Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a Kbt. 75. § (2) bekezdés g) alpontban foglalt eredménytelenségi okra.
15. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) és (9) bekezdésében foglaltakra.
16. Az eljárás eredményeként megkötött keretszerződésben a nyertes ajánlati ár alapján rögzítésre kerül a
keretösszeg, mely a következők szerint kerül meghatározásra:
Keretösszeg = Ajánlati összár (mennyiségi eltérés nélkül) /12 * szerződés időbeli hatálya (hónap).
17. Irányadó jog: a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk.
18. Valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint értendő. Jelen felhívás IV.2.6 pontjában
feltüntetett 1 hónap alatt 30 naptári nap értendő azzal, hogy az ajánlati kötöttség a Kbt. 70. § (2) bekezdés
és (2a) bekezdés alapján meghosszabbítható.
19. Az EKR karakterkorlátai miatt az ajánlat elkészítésével kapcsolatos további részleteket az útmutató
tartalmazza.
20. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció – a Kbt. 41/C. § (1)
bekezdésében meghatározott kivételektől eltekintve– kizárólag az EKR-en keresztül történik.
21. FAKSZ: dr. Várhelyi Katalin (00438)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§ (2)-(7)
bekezdése szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
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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:
2022/08/11 (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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MVM Démász Áramhálózati Kft. (16949/2022)
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: MVM Démász Áramhálózati Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13792679206
Postai cím: Kossuth Lajos Sgt. 64-66.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsingor Marianna
Telefon: +36 308469318
E-mail: zsingor.marianna@mvm.hu
Fax: +36 62588000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mvmhalozat.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/EKR001024942022/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/EKR001024942022/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: DSO flexibilitás rendszer
Hivatkozási szám: EKR001024942022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72212900-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A villamos energia hálózat stabilitását és rugalmasságát innovatív eszközökkel biztosító fejlesztések – 2020-3.1.1ZFR-VHF-2020-00006 számú pályázat – megvalósításával kapcsolatosan a DSO flexibilitási piac üzemeltetéséhez
szükséges rendszer (DSO flexibilitás rendszer) megtervezése, részletes műszaki és funkcionális specifikációjuk
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elkészítése, a teljes rendszer szoftverfejlesztése, és az elkészült megoldás tesztelése, valamint működésének
elemzése.
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: DSO flexibilitás rendszer
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
73300000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU33 A teljesítés fő helyszíne: 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Elvégzendő feladatok:
Az időjárásfüggő termelők villamosenergia rendszerbe történő hatékony integrálása megoldásának egyik eszköze
lehet az elosztói rugalmasság létrehozása és piaci alapú működtetése. Az integrálásuk során figyelemmel kell
lenni mind a hálózati paraméterek megfelelő értéken tartására mind pedig a rendszeregyensúlyra.
Feladat K+F keretében az elosztótársaságok által nyújtható rugalmassági szolgáltatások hazai piaci működésének
elemzése, megtervezése, a DSO flexibilitási piac üzemeltetéséhez szükséges fejlesztendő rendszer tervezése és
a részletes műszaki és funkcionális specifikáció előállítása, a teljes rendszer lefejlesztése, teszttervek előállítása,
a rendszer tesztelése és működésének vizsgálata, elemzése és eredményeinek rögzítése a műszaki leírásban
rögzített tartalmú tanulmányokban.
Az elvégzendő feladatba bele értendő a rugalmassági termelők és fogyasztók, valamint az elosztó hálózati
engedélyesek szerepének pontos, részletes definiálása a rugalmassági szolgáltatások igénybevételét lehetővé
tevő folyamatban, illetve a lehetséges további résztvevők meghatározása, hazai keretek között a rugalmassági
szolgáltatások igénybevételi feltételeinek alapján történő pontosítása, részletes meghatározása, a kereskedelmi
és szabályozási folyamat lépéseinek részletes kidolgozása (beleértve annak műszaki és üzleti elemeit, ezek
folyamatait). Szintén része a projekt során előálló DSO flexibilitási rendszer által kezelendő használati esetek
(tesztelési forgatókönyv) pontos kidolgozása. A feladatot az elosztóhálózatra vonatkozóan kell elvégezni
(elosztóhálózati NAF, KÖF és KIF feszültségszintekre).
Leszállítandó termékek/szolgáltatások:
- a DSO flexibilitás rendszer, vagyis a DSO flexibilitási piactér eszköz és a DSO flexibilitás szimulátor (Üzemirányítási
szimulátor, Aktivátor, RealTime hálózatszámítás, Szimulált hálózati hatás, Szimulált felhasználói viselkedés, Ajánlati
szimulátor) létrehozásához és üzemeltetéséhez szükséges tervek,
- a rendszer részletes műszaki és funkcionális specifikációja, rendszerarchitektúra, felhasználási esetek,
forgatókönyvek, üzleti igény specifikáció, logikai rendszerterv, adatmodell, fizikai rendszerterv, tesztelés terv,
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- a rendszer moduljai által használt törzsadatok és körének és rendszerének terve,
- a lefejlesztett DSO flexibilitás rendszer a fejlesztés dokumentumaival (rendszerterv, a felhasználói kézikönyv, a
projekt során lefejlesztett részek forráskódjai),
- a lefejlesztett DSO flexibilitás szimulátor tesztelésének dokumentumai és eredménye,
- az elkészült megoldás működésének elemzése tanulmányok készítésével, minimálisan a műszaki leírásban
található tartalom szerint.
DSO flexibilitás rendszer tervezése:
A feladat a lentebb felsorolt modulok (I-VII) megtervezése, szoftveres fejlesztésüket megalapozó, és kapcsolódó
dokumentumok elkészítése (részletes műszaki és funkcionális specifikáció, az egyes modulok által használt
törzsadatok köre, kapcsolati rendszerük és változáskezelésük, rendszerarchitektúra, felhasználási esetek,
forgatókönyvek, logikai rendszerterv, adatmodell, fizikai rendszerterv, infrastruktúra terv, tesztelés terv). A
munka során meg kell határozni azokat a különböző szcenáriókat, amelyek használati eshetőségekként később
a flexibilitási platform segítségével a projekt során megvizsgálásra kerülnek. Ezek között szerepelnie kell az
optimális működést lefedő, a High Availability (HA), és a katasztrófa helyreállítási tervnek (Disaster Recovery Plan)
megfelelő eseteknek is.
Kapcsolódó (projekten kívüli) rendszerek adatformátumok, adatkapcsolatok, esetleges interfészek megtervezése.
A tervezés készítése során figyelemmel kell lenni arra, hogy a kidolgozandó megoldás fontos szerepet tölt be a
projekt majdani folytatásában, a végleges platform kifejlesztésében.
I. Üzemirányítási szimulátor
II. Ajánlati szimulátor
III. RealTime hálózatszámítás (hálózati hatások előrejelzése)
IV. DSO flexibilitási piactér eszköz
V. Aktivátor (szimulált)
VI. Szimulált hálózati hatás
VII. Szimulált felhasználói viselkedés
DSO flexibilitás rendszer fejlesztése (I.-VII. modulok)
A feladat megvalósítása során külön figyelemmel kell lenni az alábbiakra: a kapcsolódó rendszerek (például TSODSO kapcsolat) adatkapcsolatok, adatformátumok, esetleges interfészeinek megtervezése és megvalósítása.
Egy konkrét transzformátor körzetet (BSG) szükséges a fejlesztés során implementálni. Elvárás továbbá a
Megrendelővel történő aktív együttműködés, konzultációk tartásával (részletesen az „Együttműködés a
Megrendelővel” részben). A feladatok végzése során a fejlesztés és az üzemeltetés folyamatait és eljárásait teljes
körűen dokumentálni kell. A Megrendelő igényeinek figyelembevételével szükséges kidolgozni az ellenőrzési
szempontokat és eljárásokat. A kidolgozott szempontokat és eljárásokat rögzíteni és dokumentálni kell. A
rendszert fejlesztési és teszt környezetbe kell telepíteni, a fejlesztési és teszt környezetet vállalkozónak kell
kialakítani.
DSO flexibilitás rendszer tesztelése
A tesztelést a DSO flexibilitás rendszer (piactér eszköz, szimulátor lefejlesztett moduljain: Üzemirányítási
szimulátor, Aktivátor, RealTime hálózatszámítás, Szimulált hálózati hatás, Szimulált felhasználói viselkedés, Ajánlati
szimulátor) el kell elvégezni.
Szükséges a törzsadatok meghatározása, rendszerparaméterek értékeinek valósághű beállítása, a projekt során
későbbiekben valós körülmények között mért adatokhoz hasonló és azokat kiegészítő tesztadatok generálása,
korábban meghatározott használati esetek alapján tesztesetek kidolgozása, tesztek futtatása, valamint a tesztelés
során előálló eredmények kiértékelése. A tervezés és a funkcionális specifikáció során definiált teljes rendszer
validálása.
Működés elemzése, erről tanulmányok készítése az alábbi témákban:
a) A projekt során fejlesztett rugalmassági piaci- és hálózatszimulációt futtatva és a hálózat válaszát valós
környezetben modellezve annak elemzése, hogy az időjárásfüggő termelők penetrációjának növelése esetén a
rugalmassági képességek aktív felhasználása hogyan hat a hálózatfejlesztési igényekre.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.159

413

b) A N12 részprojekt teszteredményeit, valamint a Békés alállomás körzetében mért valós adatokat felhasználva
annak elemzése, hogy a körzetben lévő termelők/fogyasztók rugalmassági képességének hatékonyságát hogyan,
milyen hatékonysággal lehet felhasználni az elosztó hálózaton fellépő hálózati problémák kezelésre.
c) külső rendszerekhez való kapcsolódás megvalósulásának gyakorlati hasznossága, a külső kapcsolódás
eredményeként létjövő lehetőségek, előnyök.
A közbeszerzés pontos tárgya és az ajánlattevő feladatai részletesen a részvételi felhívást kiegészítő közbeszerzési
dokumentumok Műszaki leírás fejezetében és a szerződéstervezetben kerülnek meghatározásra.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre,
lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. M/2. a) pont szerinti Műszaki-szakmai alkalmasság körében előírt szakember
alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (min. 0 - max. 36 hónap) 5
2 2. M/2. b) pont szerinti Műszaki-szakmai alkalmasság körében előírt szakember alkalmasságon felüli
többlet szakmai tapasztalata (min. 0 - max. 12 hónap) 5
3 3. M/2. c) pont szerinti Műszaki-szakmai alkalmasság körében előírt szakember alkalmasságon felüli
többlet szakmai tapasztalata (min. 0 - max. 36 hónap) 5
4 4. M/2. a) szerinti Műszaki-szakmai alkalmasság körében előírt szakember villamosenergia piaci és/vagy
piaci szabályozási környezet kialakításában és/vagy megvalósításában szerzett szakmai tapasztalata (min.
0 - max. 12 hónap) 5
5 5. M/2. c) pont szerinti Műszaki-szakmai alkalmasság körében előírt szakember villamosenergia piac
terén végzett kutatás, fejlesztési tevékenységben szerzett szakmai tapasztalata (min. 0 - max. 12 hónap) 5
6 6. M/2. d) pont szerinti Műszaki-szakmai alkalmasság körében előírt szakember villamosenergia
kereskedelmi platform tervezésében és/vagy megvalósításában szerzett szakmai tapasztalata (min. 0 max. 12 hónap) 5
7 7. Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (min. 0 - max. 24 hónap) 3
8 8. Üzemeltetés támogatás időtartama a kötelező 24 hónapon felül, maximálisan havi 20 órányi
rendelkezésre állással. Az adott hónapban fel nem használt rendelkezésre állási idő kumulálódik maximum
6 hónapon keresztül. (min. 0 - max. 36 hónap) 3
9 9. A DSO flexibilitási piac üzemeltetéséhez szükséges szoftver paraméterezhető-e (előny a megléte)
(igen/nem) 4
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 16 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:
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A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.) II.2.5. pont kiegészítése: Az értékelési szempontok: legjobb ár-érték arány szempontja.
Az értékelés módszere az ajánlati ár szempont esetében fordított arányosítás, a minőségi értékelési szempontok
esetében arányosítás, valamint az abszolút értékelés módszere, a pontozás.
A fenti módszerek alkalmazása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) és
a Miniszterelnökség útmutatója (Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb
elvárás meghatározásához kiadott) alapján történik. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10
pont.
A minőségi értékelési szempontok (1-6.) alátámasztására az adott szakemberek tekintetében a Kbt. 69. § (7)
bekezdése alapján MÁR AZ AJÁNLATTÉTELKOR (első ajánlat vagy alap ajánlat benyújtásakor) csatolni kell:
- a szakember előírt képzettségét/végzettségét igazoló okiratának (pl. bizonyítvány, oklevél, diploma) másolatát,
- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát,
- a szakember arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a szerződés teljesítéséhez az ajánlatkérő rendelkezésére fog állni
a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Részletes feltételek a közbeszerzési dokumentációban.
2.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás a Kbt. 53. § (5) bekezdése szerint feltételes. A Szerződés
hatálybalépésének feltétele:
- a Szerződés mindkét Fél által történő aláírása, és
- az Ajánlatkérő által benyújtott Támogatási Szerződés módosítására - projekt fizikai zárása idejének
meghosszabbítása érdekében - vonatkozó igényének Támogató által történő elfogadása.
3.) Ajánlatkérő tárgyi beszerzési igényét részben a 2020-3.1.1-ZFR-VHF-2020-00006 azonosítószámú pályázati
forrás terhére valósítja meg. Támogatás intenzitása: 62,8851 %; projekt finanszírozási módja: utófinanszírozás.
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 (közös RJ)/
ajánlattevő (közös AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében és a 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok
bármelyike fennáll, továbbá, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be (Kbt. 74. § (1) bekezdés
b) pont).
Az igazolás módja:
Az igazolási módokra a 321/2015. (X.30.) K. r. 1-16. §-okban foglaltak irányadók.
Részvételre jelentkező (közös RJ) vonatkozásában:
Részvételre jelentkezőnek (közös RJ-nek) részvételre jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) K. r. II.
Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) EKR-ben történő
kitöltésével és benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya
alá. Ajánlatkérő az EEKD-t a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, az EKR-ben elektronikus formában
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rendelkezésre bocsátja. Ajánlatkérő az előírt kizáró okok előzetes igazolására vonatkozóan kizárólag
az EEKD-ba foglalt nyilatkozatot veszi figyelembe az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére; e
tekintetben Ajánlatkérő nem veszi figyelembe és nem bírálja a jelentkezésben becsatolásra kerülő
bármilyen más, az előírt kizáró okokhoz kapcsolódó igazolást, egyéb - nem a 321/2015. (X.30.) K. r. 4. § (1)
bekezdésének megfelelő - nyilatkozatot, dokumentumot.
Alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában:
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozóra és más szervezetre vonatkozóan benyújtandó
EEKD-t az EKR-ben az adott szervezet nevében a jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő tölti ki.
[321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés.] Részvételre jelentkezőnek részvételre jelentkezésében
- amennyiben az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozót vesz igénybe - a Kbt. 67. § (4)
szerinti nyilatkozatot is köteles benyújtani arra vonatkozóan, hogy - az érintett részek tekintetében - nem
vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1)-(2) bekezdés és a 63. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn
nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
Utólagos igazolás a Kbt. 69. § (4) szerint:
A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló, külön felhívására
szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8. §, 9. §,
10. §, 11. §, 14. § és 16. §-aiban meghatározottak szerint. A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja
tekintetében az ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi
tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges
benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a Pmt. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Ajánlatkérő az igazolások benyújtására kötelezett ajánlattevő ajánlata vonatkozásában ellenőrzi a Kbt. 69.
§ (11) bekezdés szerinti adatbázisok adatait is.
Ajánlatkérő a Kr. 13 §-a alapján előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a
részvételre jelentkező csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és a kérelem
beérkezéséről szóló elektronikus cégszolgálati igazolást, nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ban foglaltakra (öntisztázás).
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján Ajánlattevőknek/Kapacitást nyújtó személyeknek/szervezeteknek az
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdés szerinti felhívására nyilatkozniuk kell arról, hogy a kizáró okok fenn
nem állásának és az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása során kívánják-e valamely
Ajánlatkérő által lefolytatott közbeszerzési eljárásban korábban a kizáró okok fenn nem állására és/vagy az
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozóan benyújtott igazolás figyelembe vételét.
Amennyiben az ajánlattevő valamely korábbi igazolás figyelembevételét kívánja, úgy nyilatkozatának
tartalmaznia kell az érintett közbeszerzési eljárás és a korábban benyújtott érintett igazolás(ok)
egyértelmű megjelölését oly módon, hogy azok a megjelölés alapján egyértelműen beazonosíthatóak
legyenek.
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.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében 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.
Felhívjuk továbbá a figyelmet a 321/2015. Korm. rendelet 1-16. §-okban foglaltakra.
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 részvételre jelentkezőnek (közös RJ)/
ajánlattevőnek (közös AT), illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67.
§ (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények
előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát. (EEKD űrlap IV. rész „alfa” szakasz
kitöltése anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené).
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket
az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
P/1. A Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján Ajánlattevőnek (közös AT-nek) be kell nyújtania az
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti
évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az Ajánlattevő a P/1. alkalmassági feltétel szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi
formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a
nevezett 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
köteles tájékoztatást kérni a nevezett alkalmassági feltétellel kapcsolatban az alkalmasság igazolásának
Ajánlatkérő által elfogadott módjáról (Kr. 19. § (3) bekezdése irányadó). A később létrejött gazdasági
szereplők vonatkozásában az ajánlatkérő nem határoz meg a minden ajánlattevő tekintetében irányadótól
eltérő árbevételi követelményt.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint felelhetnek
meg.
Az alkalmasság igazolása során az Ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), (8) és (11) bekezdései alapján támaszkodhat
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre.
Ajánlatkérő hivatkozni kíván továbbá a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő a bírálat és értékelés alapján [Kbt. 69. § (4)] a potenciálisan nyertes - illetve döntése szerint
a következő potenciálisan nyertes ajánlattevő(k)től [Kbt. 69. § (6) bek.] - továbbá az alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)től megfelelő határidő tűzésével a Kr. 1-16. § szerinti
igazolások, nyilatkozatok benyújtását kéri.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös RJ)/ajánlattevő
(közös ajánlattevő), amennyiben az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben az általános forgalmi
adó nélkül számított, közbeszerzés tárgyából - villamosenergia piaccal és a piaci szabályozási környezettel
kapcsolatos rendszertervezési, szoftverfejlesztési és tesztelési feladatok elvégzéséből - származó
árbevétele összesen nem érte el legalább a 450 000 000,- Ft értéket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A részvételre jelentkezőnek (közös RJ) /
ajánlattevőnek (közös AT), illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67.
§ (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények
előzetes igazolására AK elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát. (EEKD űrlap IV. rész „alfa” szakasz
kitöltése anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené).
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplő teszi meg.
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Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani,
a Kbt. 69. §. (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:
M/1. Ajánlattevőnek (közös AT-nek) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja
alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (azaz 3 év) teljesített
közbeszerzés tárgya szerinti referencia igazolást/nyilatkozatot kell benyújtani, minimálisan az alábbi
tartalommal:
- A szerződést kötő másik fél megnevezése, címe;
- Kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (telefonszám és e-mail);
- A szolgáltatás tárgyának ismertetése (olyan részletezettséggel, hogy abból az előírt alkalmassági
feltételnek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen);
- A teljesítés ideje [kezdési és befejezési időpont, év/hónap/nap bontásban]
- A teljesített szolgáltatás mennyisége (darabszámban meghatározva);
- Nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
M/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítésében
résztvevő, különösen a szolgáltatás végzéséért felelős személyek megnevezése, képzettségének és
szakmai tapasztalatuk ismertetésével:
- a képzettséget/ végzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata (felsőfokú végzettséget igazoló
dokumentumok, pl. oklevél, diploma),
- a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata.
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 Ajánlatkérő egész hónapnak tekinti. A figyelembe vehető szakmai
tapasztalatok között időbeli átfedés nem megengedett. Azaz ugyanazon időpontban csak egy szakmai
tapasztalat vehető figyelembe a tapasztalati idő kiszámítása és megadása során. A szakmai önéletrajzot
olyan részletezettséggel szükséges benyújtani, amelyből egyértelműen megállapítható az adott
szakember alkalmassága.
Egyenértékű végzettség esetén csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget igazoló
intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. A végzettségek egyenértékűségének bizonyítása az Ajánlattevő
kötelezettsége és felelőssége.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelést a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)–(2)
bekezdése szerint kell igazolni.
Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja
szerint az Ajánlatkérő az M/1. alkalmassági követelménynek való megfelelőség vizsgálata során a vizsgált
időszak – azaz az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap (azaz 3 év) - alatt
befejezett, de legfeljebb 72 hónapon (azaz 6 év) belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt
tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A szerződés részteljesítése alapján kiállított
referenciaigazolás/referencianyilatkozat esetében teljesítés alatt a részteljesítést, a teljesítés ideje alatt a
részteljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) kell érteni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös RJ) /
ajánlattevő (közös AT), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 36 hónapban (azaz 3 évben) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
1 db villamosenergia piaccal és a piaci szabályozási környezettel kapcsolatos rendszertervezési és
szoftverfejlesztési és tesztelési feladatok elvégzésére vonatkozó referenciával.
M/2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös RJ)/ajánlattevő (közös AT), ha nem rendelkezik legalább
az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:
M/2. a)
1 fő felsőfokú végzettségű villamosmérnök, aki legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik
villamosenergia ipari tárgyú jogszabály(ok) és/vagy szabályzat(ok) villamos szakterületi előkészítésében
és/vagy véleményezésében és/vagy létrehozásában
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M/2. b)
1 fő felsőfokú végzettségű mérnök informatikus, aki legalább 24 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik
villamosenergia hálózatokat valós időben szimuláló informatikai rendszer szoftveres megoldására
vonatkozó funkcionális specifikáció előállításában és a teljes szoftveres megoldások fejlesztésében,
tesztelésében
M/2. c)
1 fő felsőfokú végzettségű villamosmérnök, aki legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik
elosztói villamosenergia rendszer működésével összefüggő kutatás és fejlesztés terén
M/2. d)
1 fő felsőfokú végzettségű villamosmérnök és/vagy mérnök informatikus, aki legalább 24 hónap
szakmai tapasztalattal rendelkezik elosztói villamos energia rendszer és piac vonatkozásában az elosztói
rugalmasság témakör vizsgálata tárgykörben
Szakemberek közötti átfedés kizárása: Ajánlatkérő az előírt szakemberek közötti átfedés lehetőségét
kizárja, azaz ugyanazon szakember nem mutatható be az M/2. a), M/2. b), M/2. c) és M/2. d) pontokban
előírt szakemberigény teljesítésére.
Az alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők/közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
Az alkalmassági igazolására a Kbt. 65. § (7), (9), (11) bekezdései és a Kbt. 69. § (11) bekezdése is irányadó.
Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve
alkalmazandók.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére.
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:
lásd III.2.2) pontban
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
lásd III.2.2) pontban
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem
közös Részvételi jelentkezők, sem önálló Részvételi jelentkezők vonatkozásában.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás, a számlázás és a kifizetés pénzneme: a magyar forint (HUF).
Nyertes ajánlattevő részére az előteljesítés megengedett.
Ajánlatkérő előleget nem fizet és az előre fizetés sem megengedett.
Ajánlatkérő a teljesítés során alkalmazza a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseit, valamint a Ptk. 6:130. § (1)–(2)
bekezdéseit is. A számla fizetési határideje: 30 naptári nap, amely banki átutalással történik.
Az ÁFA megfizetése a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik. Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. §
alapján befogadja az elektronikus számlákat.
A fizetési feltételek, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek a dokumentáció részét képező
szerződéstervezetben kerültek részletezésre azzal, hogy az Ajánlatkérő ezen feltételekről részletesen tárgyalhat a
KD-ban meghatározott keretek között.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.159

419

A szerződés biztosítékai: késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, szakemberek rendelkezésre állásával kapcsolatos
kötbér a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben kerültek részletezésre.
Részletes feltételek a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett
hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/09/12 (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: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
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VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Tekintettel a TED szigorú karakterkorlátozására Ajánlatkérő az egyéb információkat teljes körűen és
részletesen a Közbeszerzési Dokumentumokban adja meg.
2. Jelen közbeszerzési eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lefolytatásra kerülő
eljárás, így az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: EKR rendelet) rendelkezései alkalmazandóak.
3. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
4. A Kbt. 41/A. § (3) bekezdése valamint az 57. § (1) bekezdés b) pontja alapján, amennyiben valamely
nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll,
a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
5. A részvételi jelentkezéshez (RJ) csatolandó: Kbt. 68. § (5) felolvasólap, Kbt. 66. § (6) nyilatkozat, Kbt.
67. § (4) nyilatkozat, Kbt. 65. § (7) nyilatkozat, egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD),
cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldánya vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás
mintája, meghatalmazás (adott esetben), nyilatkozat és indoklás üzleti titokról (adott esetben), nyilatkozat
fordításról (adott esetben), nyilatkozat az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott
korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról.
Közös részvételi jelentkezés esetében csatolni kell a Kbt. 35. § (2) szerinti meghatalmazást tartalmazó
okiratot, illetve együttműködési megállapodást egyszerű elektronikus másolat formában, melynek ki
kell terjednie arra, hogy a közös részvételi jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az adott
eljárás tekintetében, az EKR rendszerben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes
közös részvételi jelentkezők képviseletében eljárhat.
6. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket és azok igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
valamennyi alkalmassági feltétel vonatkozásában szigorúbban határozza meg [321/2015. (X. 30.) Korm.
rend. 30. § (4)].
7. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 13. §-ra tekintettel a Részvételre jelentkező nyilatkozni köteles arról,
hogy vele szemben van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési
eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és a cégszolgálat
által megküldött igazolást a beérkezésről
8. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi esetkört alkalmazza.
9. A RJ érvénytelen, ha a részvételre jelentkező ajánlatot tesz.
10. Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához nem köti.
11. Tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogcíme: 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés alapján
tárgyalásos eljárás az ajánlatkérő választása szerint bármikor alkalmazható.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 87. § (1) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adja: Ajánlatkérő nem kíván
tárgyalni az alábbiakról:
- szerződéstervezet: felelősségkorlátozás, beszámítás, ún. cross default klauzula, munkabiztonsági,
környezetvédelmi előírások megszegésének szankciói.
- műszaki leírás: az elvégzendő feladatok és a leszállítandó végtermékek, a teljesítés határidői.
13. FAKSZ: dr. Bencsik Márk (00933), helyettes FAKSZ: Dani Sándor
14. Részajánlat kizárásának indoka: Ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt. A
részajánlattétel gazdaságilag ésszerűtlen, a beszerzés nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek
hatékony felhasználását eredményezné. Az Ajánlatkérő által igényelt munkák összetettsége, a
részfeladatok szerves kapcsolódása és folyamatossága nem teszik lehetővé a részajánlattételt. Nem
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kerülnek kialakításra olyan feladatok, feladatcsoportok, amelyek leválaszthatóak és párhuzamosan, akár
több nyertes ajánlattevő által megvalósíthatóak.
15. A tárgyalás/ok lefolytatásának menetére, és az Ajánlatkérő által előírt alapvető szabályaira, az első
tárgyalás időpontjára vonatkozó információt az ajánlattételi felhívás fogja tartalmazni.
16. AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását sem közös Részvételi jelentkezők, sem önálló Részvételi jelentkezők vonatkozásában.
17. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje, helye: 2022.09.12. 12:00 (EKR)
18. Nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára érvényes,
a közbeszerzés tárgya (villamosenergia piaccal és a piaci szabályozási környezettel kapcsolatos
rendszertervezési, szoftverfejlesztési és tesztelési feladatok) szerinti ISO 27001 Információbiztonsági
szabványnak megfelelő vagy ezzel egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által
tanúsított információbiztonsági rendszerrel, vagy egyéb egyenértékű intézkedéseinek bizonyítékával kell
rendelkeznie és a szerződést ennek figyelembevétele mellett kell teljesítenie. Ez a szerződéskötés feltétele,
ezek hiánya a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti visszalépésnek minősül.
19. A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára érvényes,
szoftverfejlesztésre, projektmenedzsmentre, informatikai rendszerek tervezésére, kapcsolódó
szolgáltatásokra és megvalósítására is kiterjedő, ISO 9001: 2015 szabványnak megfelelő vagy azzal
egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által tanúsított minőségbiztosítási
rendszerrel vagy egyéb egyenértékű intézkedéseinek bizonyítékával kell rendelkeznie és a szerződést
ennek figyelembevétele mellett kell teljesítenie. Ez a szerződéskötés feltétele, ezek hiánya a Kbt. 131. § (4)
bekezdése szerinti visszalépésnek minősül.
20. Nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára érvényes, ISO
20000-1:2018 szabványnak megfelelő vagy ezzel egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált
tanúsító által tanúsított informatikai szolgáltatásirányítási rendszerrel vagy egyéb egyenértékű
intézkedéseinek bizonyítékával kell rendelkeznie és a szerződést ennek figyelembevétele mellett kell
teljesítenie. Ez a szerződéskötés feltétele, ezek hiánya a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti visszalépésnek
minősül.
21. Tájékoztatjuk a gazdasági szereplőket, hogy a DKÜ Zrt. adatkezelési tájékoztatója a https://dkuzrt.hu/
wp-content/uploads/2020/11/DKU_adatkezelesi_tajekoztato.pdf oldalon érhető el.
folytatás a Vl.4.3) pontban A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2022/09/12 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:
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Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.3) pont folytatása:
22. A IV.2.6) pontban írt 1 hónap alatt AK 30 naptári napot ért.
Ajánlati kötöttség beállta: a végleges ajánlat benyújtására meghatározott ajánlattételi határidő lejárta
(Kbt. 87. § (4) bek.)
23. Az ajánlattételi határidőt az ajánlatkérő és az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők
megállapodásban rögzíthetik a 307/2015 (X.27.) Korm. rendelet 7. § (2) és (3) bekezdése szerint.
24. Ajánlatkérő a Kbt. 87. § (6) bekezdése alapján fenntartja annak a lehetőségét, hogy az első ajánlatok
beérkezését követően dönthet úgy, hogy nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és
értékelésével befejezi az eljárást. Ebben az esetben döntéséről haladéktalanul értesíti az ajánlattevőket, az
ajánlattevő ajánlati kötöttsége az értesítés ajánlatkérő általi megküldésével áll be, az ajánlatkérő által – a
87. § (4) bekezdésben foglalt maximális időtartamok alkalmazásával – meghatározott időre.
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:
2022/08/11 (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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OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság (16272/2022)
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: Barabás Borbála
Telefon: +36 303581804
E-mail: borbala.barabas@opus-titasz.hu
Fax: +36 52511221
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.opustitasz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.opustitasz.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/EKR001042522022/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/EKR001042522022/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: Segédüzemi berend. és szünetmentes áramforrás besz
Hivatkozási szám: EKR001042522022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
31214000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Alállomási váltakozóáramú és/vagy egyenáramú segédüzemi berendezések és szünetmentes áramforrások
beszerzése.
A termékek részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki specifikáció 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: Segédüzemi berendezések szállítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
31214000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321,HU323 A teljesítés fő helyszíne: Külső megbízás alapján az OPUS TITÁSZ Zrt. által
végzett kivitelezés helyszíne egy alállomás vagy annak a raktározási telephelye Nyíregyháza Ipari Park II.
132/22 kV-os és Debrecen Ipari Park II.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretmegállapodás, amelynek tárgya alállomási segédüzemi berendezések és szünetmentes
áramforrások 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.
1. rész Összesen 2 készlet váltakozóáramú és/vagy egyenáramú segédüzemi berendezések beszerzése és
telepítése, üzembehelyezése az alábbiak szerint.
Keretszerződésben rendelhető alap műszaki tartalom 1 készletre vonatkozóan:
- Tervezés (Típusterv alapján; OmegaCAD formátumban; Akkumulátor telepet, elosztót és töltőt is szerepeltetni
kell a terven)
- NE1-NE2-NE3 Váltakozóáramú elosztó szekrények (In=160A; Iz=10kA (eff))
- NK3 Egyenáramú elosztó szekrény (Un=220V DC)
- NK1 Akkumulátor elosztó szekrény
- NH1 segédüzemi irányítástechnika szekrény (Az irányítástechnikai mezőgépet és egyben átkapcsoló automatika
készüléket a Megrendelő biztosítja.)
- A berendezések helyszíni telepítése, a szekrények egymás közötti kábelezése (erős- / gyengeáramú /
kommunikációs összeköttetések) és a teljes berendezés üzembe helyezés előtti felülvizsgálata
Keretszerződésben rendelhető többlet műszaki tartalom 1 készletre vonatkozóan:
- Váltakozó áramú segédüzem termikus zárlati szilárdság 10kA (eff.) helyett 20kA (eff.)
- Váltakozó áramú segédüzem névleges árama 160A helyett 400A.
- Egyenáramú segédüzem feszültsége 220V DC helyett 110V DC
A segédüzemi berendezésekre vonatkozó részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a
szerződéstervezetben, 1.sz Ártáblázatban és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 8. § (2) bekezdése alapján „Az árubeszerzés forgalomképes és
birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal
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vagy anélkül történő - megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és az
üzembe helyezést is.”
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi a meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást. A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) alapján minden
ilyen hivatkozás esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is a hivatkozás részeként kell érteni.
*A konfigurációk szerinti helyettesítő termék szerepeltetése esetén a termék pontos megnevezése szükséges.
Az ajánlatban a megajánlott termékhez javasolt tartalék alkatrészeket fel kell tüntetni és meg kell ajánlani, azaz az
ajánlatnak tartalmaznia kell.
Ajánlatkérő a szállítást megelőzően jogosult a berendezés ajánlattevő által végzett tárolását (maximum 6 hónap)
kérni, az adásvételi keretmegállapodás tervezetben foglaltak szerint. (külön ajánlatkérői megrendelés alapján).
Jelen felhívás és a kiegészítő részvételi dokumentáció közötti ellentmondás esetén az ellentmondással érintett
szöveg tekintetében a jelen felhívásban foglaltakat kell irányadónak tekinteni.
( 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: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/10/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2027/11/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó 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.
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Elnevezés: Szünetmentes áramforrás berendezések szállítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
31154000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321,HU323 A teljesítés fő helyszíne: Külső megbízás alapján az OPUS TITÁSZ Zrt. által
végzett kivitelezés helyszíne: egy alállomás vagy annak a raktározási telephelye: Nyíregyháza Ipari Park II.
132/22 kV-os és Debrecen Ipari Park II.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretmegállapodás, amelynek tárgya alállomási segédüzemi berendezések és szünetmentes
áramforrások 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.
2.rész: Alállomási szünetmentes áramforrás 2 db
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.”
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi a meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást. A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) alapján minden
ilyen hivatkozás esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is a hivatkozás részeként kell érteni.
*A konfigurációk szerinti helyettesítő termék szerepeltetése esetén a termék pontos megnevezése szükséges.
Az ajánlatban a megajánlott termékhez javasolt tartalék alkatrészeket fel kell tüntetni és meg kell ajánlani, azaz az
ajánlatnak tartalmaznia kell.
Ajánlatkérő a szállítást megelőzően jogosult a berendezés ajánlattevő által végzett tárolását (maximum 6 hónap)
kérni, az adásvételi keretmegállapodás tervezetben foglaltak szerint. (külön ajánlatkérői megrendelés alapján).
Jelen felhívás és a kiegészítő részvételi dokumentáció közötti ellentmondás esetén az ellentmondással érintett
szöveg tekintetében a jelen felhívásban foglaltakat kell irányadónak tekinteni.
( 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: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/10/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/11/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
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II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó 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: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó
és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)
bekezdésében, továbbá (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt (közös részvételre jelentkezőt), alvállalkozót,
alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során
következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).
Igazolási mód:
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) 1. § (1) bekezdése és a 3. § (3)-(6) bekezdései alapján a részvételre jelentkezőnek a
részvételi jelentkezésében a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban részvételi
jelentkezésének benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai
Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) - (2)
bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott részvételre jelentkezőnek a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok
fenn nem állását a Korm. rendelet 1-8. §, 10. § és 12-16. § szerint kell igazolnia.
A részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy kapacitást nyújtó más
szervezet/személy vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles
benyújtani a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Az Egységes Európai Dokumentumban a gazdasági szereplő (részvételre jelentkező, adott esetben
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak
fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell
annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv
jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.
Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét a Kbt. 64.§-ában foglalt öntisztázás lehetőségére.
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A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma
valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát a részvételre jelentkező erre
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás
benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban
az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról,
hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő
attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési
eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott
esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatkérő nem ír elő 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) Előzetes igazolás.
A Részvételre Jelentkezőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 21. §-a, valamint
a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 4. §-a előírásai szerint a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki,
illetőleg szakmai alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolnia.
Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő
egyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével - részletes információk kérése nélkül.
B) A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való
megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont alapján Részvételre Jelentkezőnek
(Közös Részvételre Jelentkezőnek) részenként ismertetnie kell a részvételi felhívás feladásától visszafelé
számított három évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett
legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (Segédüzemi berend. és/vagy szünetmentes áramforrás)
szállításait. A referenciaigazolás/referencianyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
— szállítás tárgya, olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés,
azaz a közbeszerzés
tárgyával megegyező szállítási szolgáltatás megállapítható legyen;
- a szállítás mennyisége (db) (konzorciumi/alvállalkozói teljesítés esetén a saját teljesítés értéke);
-teljesítés ideje: kezdő és befejező időpontja (év,hó,nap részletezettséggel);
-szerződést kötő másik fél megnevezése és címe;
- referencia igazolást kiállító személy neve, beosztása és elérhetősége;
-nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciaigazolásokat úgy kell kiállítani, hogy azokból az alkalmassági feltételek teljesítése ellenőrizhető
legyen. Amennyiben a bemutatott referencia tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a
referencianyilatkozatban/referenciaigazolásban meg kell adni az alkalmassági követelményekre
vonatkozó részmennyiséget, illetve műszaki tartalmat.
Az alkalmassági követelmény igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6) - (7) (9), és (11)-(12)
bekezdéseiben foglaltak, a Kbt. 69. § (4)-(7), (9), (11)-(11a) bekezdéseiben, továbbá a 321/2015. (X. 30.)
Korm.rendelet. 2-7.§-ában, valamint 21/A. § és 22. §-ban foglaltak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1: Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik a részvételi
felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb hat éven (72
hónap) belül megkezdett
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- az 1. rész esetében minimum 1 db, villamosenergia rendszer alállomásaiba szállított és üzembe helyezett
egyen- vagy váltakozóáramú segédüzemi elosztó berendezés szállítására és üzembe helyezésére
vonatkozó referenciával
- a 2. rész esetében minimum 1 db, villamosenergia rendszer alállomásaiba szállított és üzembe helyezett
szünetmentes áramforrás
szállítására és üzembe helyezésére vonatkozó referenciával
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.
Ajánlatkérő a kötbérek mértékéről tárgyalni kíván az eljárás tárgyalási szakaszában.
A nyertes ajánlattevőként szerződő felet jólteljesítési biztosíték adása terheli azzal, hogy a biztosítékokat a nyertes
ajánlattevő a Kbt. 134. § (6) bekezdés a. vagy b. pontja szerint kell rendelkezésre bocsássa. A biztosíték mértéke
a műszaki átadás-átvételi eljárás keretében ténylegesen igazolt teljesítés nettó értékének 5%-a (öt százaléka). A
részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentációk tartalmazzák.
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:
Szerződésben ( Adásvételi keretmegállapodás) nem szabályozott kérdésekben az OPUS TITÁSZ Zrt.
Árubeszerzésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF), továbbiakban ÁSZF rendelkezései az
irányadóak.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
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IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
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
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
x Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2
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 elektronikus árlejtés lefolytatásának menetét 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: 2022/08/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: 2022/09/23 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
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x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A 424/2017. (XII. 19.) K.r. 15. § (2) bek. alapján a részvételi jelentkezések, illetve az ajánlatok felbontását
az részvételi/ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg az EKR.
2.) A részvételi jelentkezést 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.
3.) Az eljárás nyelve a magyar. Ha a részvételi jelentkezésben valamely dokumentum nem magyar nyelven
került csatolásra, úgy azt a Részvételi Jelentkező magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK a
Részvételi Jelentkező általi fordítást elfogadja.
4.) AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös
részvételre jelentkezőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek, Kbt. 35. §(2a)
bek, Kbt. 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.
5.) Ajánlatkérő a beérkező ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb
ajánlati ár értékelési szempontja szerint értékeli, tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérő igényeinek a
műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru és a
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a
legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
6.) A részvételi jelentkezésben meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez
a Részvételi Jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében igénybe venni
kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
7) Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében be kell nyújtani az alábbiakat:
- Felolvasólap (EKR űrlap)
- Kitöltött Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EKR űrlap)
- A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelettel összhangban (EKR
űrlap)
- Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdéséről (EKR űrlap)
- Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdéséről, (EKR űrlap)
- Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdéséről (EKR űrlap)
- Együttműködési megállapodás (adott esetben)
- Nyilatkozat változásbejegyzésről (EKR űrlap)
- Változásbejegyzési kérelem (.xml fájl) és a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott, egyszerű
másolata (adott esetben)
- Részvételre jelentkező, illetve az alvállalkozó és/vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet nevében
kötelezettségvállalásra jogosult cégképviselő személy aláírási címpéldánya / mintája
- Meghatalmazás (adott esetben)
- A részvételre jelentkező alkalmasságát igazoló más szervezet/személy szerződéses, előszerződésben
vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint
(adott esetben)
- NYILATKOZAT üzleti titokról (EKR űrlap)
- Nyilatkozat fordításról (adott esetben)
- Nyilatkozat az összeférhetetlenségről
- Nyilatkozat az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről
szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról
8) AK a nyertes ajánlattevőnek a Kbt. 35. § (8) bek. tekintettel nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
létrehozását.
9) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
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10) Az ajánlatkérő hiánypótlást biztosít a Kbt.71.§-ában foglaltak szerint. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.71.§
(6) bekezdésében foglaltakat.
11) Közös részvételi jelentkezés esetén csatolni kell a közös részvételről szóló megállapodást, a vezető
részvételre jelentkező megjelölésével [Kbt. 35. § (2) bekezdés], a feladatmegosztás feltüntetésével,
nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért. Közös részvétel
esetén a részvételi jelentkezők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia
kell a közös részvételre jelentkezők megjelölését. A részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül
egy, a közbeszerzési eljárásban a közös részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt
megjelölni. A közös részvételről szóló megállapodásban csatolni kell az erre vonatkozó meghatalmazást.
A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös részvételre jelentkezők képviseletére jogosult
gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös
ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat.
12) A Közbeszerzési dokumentáció továbbadása kizárólag a közös részvételre jelentkezők, az alkalmasság
igazolására igénybe vettek, valamint az alvállalkozók részére megengedett.
13) AK tájékoztatja az AT-ket, hogy 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 alábbiak
tekintetében.: III.1.3) pont M/1. alkalmassági követelmény.
14) Az AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közb. dok.-mok előírásai, valamint a Kbt.,
illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. Az órában meghatározott időpontok
a magyarországi pontos idő szerint értendők.
15) A részenként megkötött keretmegállapodásokból a beszerzéseket az Ajánlatkérő a Kbt. 105.§ (2)
bekezdés a) pontja alapján, tehát Ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés útján kívánja megvalósítani. A
keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma részenként kettő.
16) 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 elérheti. A közbeszerzési dokumentumokat elektronikus úton a
hirdetmény I.3 pontjában meghatározott internetes címen lehet elérni regisztráció ellenében.
17) A tárgyalásos eljárás jogalapja: a 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése értelmében
Ajánlatkérő mint közszolgáltató a tárgyalásos eljárást bármikor alkalmazhatja, külön indokolás nélkül.
FOLYTATÁS A VI.4.3. pontban!!
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2022/08/29 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:
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E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A VI.3. PONT
FOLYTATÁSA:
18) Ajánlatkérő a szerződéskötés feltételeként előírja, hogy a nyertes ajánlattevőként szerződő fél
rendelkezzen érvényes, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által kiállított
minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszerre (ISO 9001:2015 és/vagy ISO 9002:2017, vagy azzal
egyenértékű), valamint környezetirányítási rendszerre (ISO 14001:2015, vagy azzal egyenértékű)
vonatkozó tanúsítvánnyal.
19) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Pető Koppány, lajstromszáma: 01005.
20) A Kbt. 87. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Szerződést megerősítő biztosítékok
fajtájáról, valamint az Opus Titász Zrt. Árubeszerzés jogviszonyra vonatkozó Általános Szerződési
Feltételeinek (ÁSZF) a szerződéstervezet által nem érintett rendelkezéseiről nem kíván tárgyalni.
21) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles a Keretmegállapodás teljes időtartamára – beleértve
az általános jótállás idejét is – olyan Általános felelősségbiztosítást fenntartani, ami biztosítási
eseményenként az 1. rész esetében 150.000 EUR, és évente összességében 150.000 EUR fedezetet nyújt
kártérítési kötelezettség esetén, a 2. rész esetében biztosítási eseményenként 25.000 EUR, és évente
összességében 25.000 EUR fedezetet nyújt kártérítési kötelezettség esetén. A nyertes ajánlattevőként
szerződő fél mindkét rész esetében a biztosítási kötvény másolatát a Keretmegállapodás aláírásától
számított 15 napon belül köteles átadni Ajánlatkérő részére
22) Az eljárás ajánlattételi szakaszában az ajánlat részeként csatolni kell a megajánlott termékekre
vonatkozó típusvizsgálati jegyzőkönyve(ke)t.
23) 1) AK alkalmazza a 424/2017. (XII. 19.) K.r. 26. § (2) bek. rendelkezéseit.
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:
2022/08/11 (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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OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság (16998/2022)
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: Zsákainé Daku Andrea
Telefon: +36 302442993
E-mail: andrea.daku.zsakaine@opus-titasz.hu
Fax: +36 52511221
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.opustitasz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.opustitasz.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/EKR001171202022/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/EKR001171202022/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: OPGW vezetéksodronyok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001171202022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
32562000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretmegállapodás, amelynek tárgya OPGW vezetéksodronyok (védővezetőbe integrált optikai
kábelek) beszerzése, a közbeszerzési dokumentumokban és a jelen felhívásban meghatározottak szerint.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
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(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: OPGW vezetéksodronyok beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
32562000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: OPUS TITÁSZ Zrt. szolgáltatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A keretmegállapodás alapján megkötendő, a konkrét teljesítésre vonatkozó egyedi szerződések műszaki
tartalma előre pontosan nem meghatározható, az a tényleges beszerzési igény felmerülésétől függ. Ajánlatkérő
a Keretmegállapodás alapján összesen legfeljebb 145.000 méter mennyiségben tervez OPGW vezetéksodronyt
(védővezetőbe integrált kábel)vásárolni, az Ajánlatkérő üzemeltetésében lévő 132 kV-os távvezetékek
védővezetőinek cseréjénél, valamint új létesítésű távvezeték védővezetőjeként történő felhasználásra, a
Keretmegállapodás terhére azzal, azzal, hogy a pontos mennyiségek a közvetlen megrendelésekben kerülnek
meghatározásra, Ajánlatkérő a fenti mennyiségeket tehát becsült mennyiségként ismerteti, amelytől a
keretmegállapodás második szakaszában eltérhet.
Elvárt általános követelmények:
Védővezető-sodrony 95/56 (95/55) ACSR
Alumíniumhuzalok számított keresztmetszete (mm2) 96,51
Acélmag számított keresztmetszete (mm2) 56,30
A vezetősodrony számított külső átmérője (mm) 16,00
A vezetősodrony fajlagos tömege (kg/km) 712
A vezetősodrony teljes keresztmetszete (mm2) 152,81
A vezetősodrony egyenáramú ellenállása (Ohm/km) 0,3039
Átlagos üzemi húzófeszültség (N/mm2) 115
A vezetősodrony tartósszilárdsága (N/mm2) 370
Zárlati áram (0,4s) (kA ) 17
Zárlati terhelés max. vezetősodrony hőmérséklete (oC) 150
Az értékek az MSZ 151-1:1986, az MSZ 149-1:1983, az MSZ 149-3:1983, az MSZ 149-4:1983 az MSZ-09-00.0316:1991
és az MSZ-09-0331:1979 szabványok előírásainak felelnek meg.
1. Optikai szálparaméterek:
Optikai szálak száma(db) Min.48 szál ha nincs egyedi igény
A fényvezető szál típusa: Egymódusú, ITU-T G.652-nek megfelelő fényvezető szál
Maximális szálcsillapítás ( 1285 - 1330 nm): 0,38 dB/km
Átlagos szálcsillapítás ( 1285 - 1330 nm): 0,36 dB/km
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Maximális szálcsillapítás (1550 nm): 0,25 dB/km
Átlagos szálcsillapítás (1550 nm): 0,22 dB/km
Hőmérséklet változás miatti
Csillapításváltozás: 0 dB/km (- 10…+50C)
Hőmérséklet változás miatti
Csillapításváltozás: max. 0,05 dB/km (-40…+70C)
Ajánlattevő feladatai az egyedi megrendelések során:
- Az egyedi megrendelésben rögzített vezetéksodronyok gyártelepi átvétele,
- A sikeres gyártelepi átvételt követően a vezetéksodronyok előkészítése a szállítási címeken történő átadásra,
- A vezetéksodronyoknak a Vevő által megjelölt szállítási címre szállítása és átadása.
Ajánlattevőnek legkésőbb szerződéskötésre a megajánlott teljesítésekre vonatkozóan ISO 9001 és ISO 14001
szerinti, megfelelő
intézet által tanúsított minőségbiztosítási rendszerrel kell rendelkeznie.
Ajánlattevőnek az ajánlatában fel kell tüntetni a megajánlott eszközök gyártóját, pontos típusát és származási
helyét.
A részletes műszaki leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre,
lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 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
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Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az eljárás egy terméktípus beszerzésére irányul, így a részajánlattétel biztosítása célszerűtlen és gazdaságilag
észszerűtlen.
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)
bekezdésében, továbbá (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt (közös részvételre jelentkezőt), alvállalkozót,
alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során
következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).
Igazolási mód:
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) 1. § (1) bekezdése és a 3. § (3)-(6) bekezdései alapján a részvételre jelentkezőnek a
részvételi jelentkezésében a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban részvételi
jelentkezésének benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai
Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) - (2)
bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott részvételre jelentkezőnek a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok
fenn nem állását a Korm. rendelet 1-8. §, 10. § és 12-16. § szerint kell igazolnia.
A részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy kapacitást nyújtó más
szervezet/személy vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles
benyújtani a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Az Egységes Európai Dokumentumban a gazdasági szereplő (részvételre jelentkező, adott esetben
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak
fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell
annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv
jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.
Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét a Kbt. 64.§-ában foglalt öntisztázás lehetőségére.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma
valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát a részvételre jelentkező erre
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás
benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban
az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról,
hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő
attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési
eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott
esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és
pénzügyi alkalmasság igazolására vonatkozó előírást.
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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) Előzetes igazolás.
A Részvételre Jelentkezőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 21. §-a, valamint
a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 4. §-a előírásai szerint a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki,
illetőleg szakmai alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolnia.
Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő
egyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével - részletes információk kérése nélkül.
B) A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való
megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont alapján Részvételre Jelentkezőnek
(Közös Részvételre Jelentkezőnek) részenként ismertetnie kell a részvételi felhívás feladásától visszafelé
számított 6 évben (72 hónap) befejezett, de legfeljebb kilenc éven (108 hónap) belül megkezdett
legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (OPGW vezetéksodronyt) szállításait. A referenciaigazolás/
referencianyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
— a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,
— a referenciát adó személy nevét, elérhetőségét (telefonszám),
— a szállítás vagy adásvétel tárgyát és rövid leírását (minden olyan adatot, amely alapján az
alkalmasságiminimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítható),
— a szállítás vagy adásvétel mennyiségét (kilogramm),
— a teljesítés idejét [kezdési és befejezési határidő (tól-ig), év/Hónap/nap bontásban vagy amennyiben a
teljesítés ideje határnapra esett, a szállítás napját (év/hónap/nap)];
— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a megfelelő szintű verseny biztosítása érdekében szükségesnek ítéli, hogy az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat évben teljesített szállításokat vegye figyelembe. A
referenciaigazolásokat úgy kell kiállítani, hogy azokból az alkalmassági feltételek teljesítése ellenőrizhető
legyen. Amennyiben a bemutatott referencia tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a
referencianyilatkozatban/referenciaigazolásban meg kell adni az alkalmassági követelményekre
vonatkozó részmennyiséget, illetve műszaki tartalmat.
Az alkalmassági követelmény igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6) - (7) (9), és (11)-(12)
bekezdéseiben foglaltak, a Kbt. 69. § (4)-(7), (9), (11)-(11a) bekezdéseiben, továbbá a 321/2015. (X. 30.)
Korm.rendelet. 2-7.§-ában, valamint 21/A. § és 22. §-ban foglaltak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1: Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat éven (72 hónapon) belül teljesített: összesen
legalább 22.000 méter OPGW vezetéksodronynak (védővezetőbe integrált kábelnek)az Európai Unió
országaiba és/vagy az Európai Szabadkereskedelmi Társulás országaiba irányuló, és szerződésnek
megfelelő szállítására vonatkozó referenciával, amelyek szerint a szállítások szerződésszerűen
megtörténtek.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelménynek megfelelés ellenőrzése során, az ajánlati felhívás feladási
időpontjától visszafelé számított 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Részvételre Jelentkező az alkalmassági minimumkövetelménynek - részenként - több szerződés
bemutatásával felelhet meg.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére. Az előírt alkalmassági
követelménynek Részvételre Jelentkező a Kbt. 65.§ (6)-(7) és (9), (11) bekezdésében foglaltak betartása
mellett együttesen is megfelelhetnek, azaz elegendő, ha közülük egy megfelel.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: *VI.3) További információk folytatás:
21) Ajánlatkérő a szerződéskötés feltételeként előírja, hogy a nyertes ajánlattevőként szerződő fél
rendelkezzen érvényes, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által kiállított
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minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszerre (ISO 9001:2015 és/vagy ISO 9002:2017, vagy azzal
egyenértékű), valamint környezetirányítási rendszerre (ISO 14001:2015, vagy azzal egyenértékű)
vonatkozó tanúsítvánnyal.
22) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Pető Koppány, lajstromszáma: 01005.
23) A Kbt. 87. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Szerződést megerősítő biztosítékok
fajtájáról, valamint az Opus Titász Zrt. Árubeszerzés jogviszonyra vonatkozó Általános Szerződési
Feltételeinek (ÁSZF) a szerződéstervezet által nem érintett rendelkezéseiről nem kíván tárgyalni.
24) Ajánlatkérő a szerződéskötés feltételeként előírja, hogy a nyertes ajánlattevőként szerződő fél
rendelkezzen 200.000 EUR/biztosítási esemény és 600 000 EUR/év értékben felelősség biztosítással.
25.) Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján ún. feltételes közbeszerzési eljárást bonyolít le,
figyelemmel arra, hogy a fedezethez az Ajánlatkérő támogatás irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be,
és az Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben
történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján Ajánlatkérő kiköti, hogy a Támogatási Szerződés megkötése jelen
közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötésre kerülő szerződés hatályba lépésének feltétele.
26.) Ajánlatkérő a részvételi jelentkezési határidőt a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésének
második mondata alapján sürgősséggel állapította meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A nyertes Ajánlattevő (Eladó) késedelmi, hibás teljesítési, illetve meghiúsulási kötbér fizetésére kötelezett az OPUS
TITÁSZ Zrt. Általános Szerződéses Feltételei (ÁSZF) alapján.
Jótállás: az üzembehelyezéstől számított 24 hónap, de legfeljebb a szállítástól számított 30 hónap, a kettő közül az
előbb bekövetkező érvényességével.
Felelősségbiztosítás: 200.000 EUR/biztosítási esemény és 600 000 EUR/év.
A felelősségbiztosítás megkötésére a nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjára. A
felelősségbiztosítás bemutatása szerződéskötési feltétel.
A részletes feltételeket a közb. dok.-k tartalmazzák.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a közös ajánlattevők részére gazdálkodó szervezet létrehozatalát.
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 az ellenszolgáltatást a Kbt. 135. § és a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdése szerint teljesíti, ajánlatkérő
előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: euró (EUR). A részletes
feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
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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 árlejtés a nettó árat érinti. Az elektronikus árlejtés
részletes szabályait az Ajánlati 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: 2022/08/31 (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: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) AK alkalmazza a 424/2017. (XII. 19.) K.r. 26. § (2) bek. rendelkezéseit.
2) A 424/2017. (XII. 19.) K.r. 15. § (2) bek. alapján a részvételi jelentkezések, illetve az ajánlatok felbontását
az részvételi/ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg az EKR.
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3.) A részvételi jelentkezést kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell
és lehet benyújtani, az EKR használatához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.
Mindennemű, az AK és a gazdasági szereplők közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben
bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az AK által létrehozott dokumentumokkal
kapcsolatban az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.
4.) Az eljárás nyelve a magyar. Ha a részvételi jelentkezésben valamely dokumentum nem magyar nyelven
került csatolásra, úgy azt a Részvételi Jelentkező magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK a
Részvételi Jelentkező általi fordítást elfogadja.
5.) AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös
részvételre jelentkezőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek, Kbt. 35. §(2a)
bek, Kbt. 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.
6.) Értékelés: Ajánlatkérő a beérkező ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a
legalacsonyabb ajánlati ár értékelési szempontja szerint értékeli, tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérő
igényeinek a műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
7.) A részvételi jelentkezésben meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez
a Részvételi Jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében igénybe venni
kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
8) Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében be kell nyújtani az alábbiakat:
- Felolvasólap (EKR űrlap)
- Kitöltött Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EKR űrlap)
- A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelettel összhangban (EKR
űrlap)
- Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdéséről (EKR űrlap)
- Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdéséről, (EKR űrlap)
- Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdéséről (EKR űrlap)
- Együttműködési megállapodás (adott esetben)
- Nyilatkozat változásbejegyzésről (EKR űrlap)
- Változásbejegyzési kérelem (.xml fájl) és a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott, egyszerű
másolata (adott esetben)
- Részvételre jelentkező, illetve az alvállalkozó és/vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet nevében
kötelezettségvállalásra jogosult cégképviselő személy aláírási címpéldánya / mintája
- Meghatalmazás (adott esetben)
- A részvételre jelentkező alkalmasságát igazoló más szervezet/személy szerződéses, előszerződésben
vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint
(adott esetben)
- NYILATKOZAT üzleti titokról (EKR űrlap)
- Nyilatkozat fordításról (adott esetben)
- Nyilatkozat az összeférhetetlenségről
- Nyilatkozat az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről
szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról
9) AK a nyertes ajánlattevőnek a Kbt. 35. § (8) bek. tekintettel nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
létrehozását.
10) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
11) Az ajánlatkérő hiánypótlást biztosít a Kbt.71.§-ában foglaltak szerint. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.71.§
(6) bekezdésében foglaltakat.
12) Közös részvételi jelentkezés esetén csatolni kell a közös részvételről szóló megállapodást, a vezető
részvételre jelentkező megjelölésével [Kbt. 35. § (2) bekezdés], a feladatmegosztás feltüntetésével,
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nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért. Közös részvétel
esetén a részvételi jelentkezők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia
kell a közös részvételre jelentkezők megjelölését. A részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül
egy, a közbeszerzési eljárásban a közös részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt
megjelölni. A közös részvételről szóló megállapodásban csatolni kell az erre vonatkozó meghatalmazást.
A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös részvételre jelentkezők képviseletére jogosult
gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös
ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat.
13) A Közbeszerzési dokumentáció továbbadása kizárólag a közös részvételre jelentkezők, az alkalmasság
igazolására igénybe vettek, valamint az alvállalkozók részére megengedett.
14) AK tájékoztatja az AT-ket, hogy 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 alábbiak
tekintetében.: III.1.3) pont M/1. alkalmassági követelmény.
15) Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatok értékelése során a Kbt.76.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a
legalacsonyabb ár módszerét alkalmazza. Az Ajánlatkérő igényeinek csak a műszaki specifikációban
és a szabványokban meghatározott minőségű, a szabvány névleges értékeit elérő áru felel meg, így a
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb
ár értékelése szolgálja.
17) Az AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közb. dok.-mok előírásai, valamint a Kbt.,
illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. Az órában meghatározott időpontok
a magyarországi pontos idő szerint értendők.
18) A megkötött keretmegállapodásokból a beszerzéseket az Ajánlatkérő a Kbt. 105.§ (1) bekezdés
a) pontja alapján, tehát Ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés útján kívánja megvalósítani. A
keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma egy.
19) 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 elérheti. A közbeszerzési dokumentumokat elektronikus úton a
hirdetmény I.3 pontjában meghatározott internetes címen lehet elérni regisztráció ellenében.
20) A tárgyalásos eljárás jogalapja: a 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése értelmében
Ajánlatkérő mint közszolgáltató a tárgyalásos eljárást bármikor alkalmazhatja, külön indokolás nélkül.
*folytatás a III.1.4) pontban. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2022/08/31 14:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
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E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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:
2022/08/11 (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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OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság (17009/2022)
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: Zsákainé Daku Andrea
Telefon: +36 302442993
E-mail: andrea.daku.zsakaine@opus-titasz.hu
Fax: +36 52511221
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.opustitasz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.opustitasz.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/EKR001158052022/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/EKR001158052022/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: Csupasz vezetéksodronyok és védővezetők szállítása
Hivatkozási szám: EKR001158052022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
31321100-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretmegállapodás keretein belül csupasz vezetéksodronyok és védővezetők beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
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(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
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: Csupasz vezetéksodronyok beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
31321100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: OPUS TITÁSZ Zrt. központi raktára: 4030 Debrecen,
Monostorpályi u. 154.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretmegállapodás, amelynek tárgya legfeljebb 633.790 kg keretmennyiségű 250/40 ACSR típusú,
C5 termékcsaládba tartozó, 250-AL1/ 43-ST1A jelű (kétfémes) csupasz jobb sodrású, vezetéksodrony beszerzése
a keretmegállapodás hatálya alatt azzal, hogy az itt meghatározott keretmennyiségek becsült mennyiségek, a
pontos darabszámok az egyedi megrendelés(ek) teljesítésére vonatkozó konkrét feltételek meghatározásával, a
keretmegállapodásos eljárás 2. részében kerülnek meghatározásra. A csupasz jobb sodrású vezetéksodronyokra
vonatkozó részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumokban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési
műszaki specifikációban) kerültek rögzítésre.
Ajánlattevőnek legkésőbb szerződéskötésre a megajánlott termékekre/teljesítésekre vonatkozóan ISO 9001 és ISO
14001 szerinti, megfelelő intézet által tanúsított minőségbiztosítási rendszerrel kell rendelkeznie.
A részletes műszaki leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre,
lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 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:
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vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Csupasz védővezetők beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
31321100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: OPUS TITÁSZ Zrt. központi raktára: 4030 Debrecen,
Monostorpályi u. 154.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretmegállapodás, amelynek tárgya legfeljebb 10.602 kg keretmennyiségű, 95/55 ACSR típusú,
C3 termékcsaládba tartozó, 97-AL1/ 56-ST1A jelű (kétfémes) csupasz jobb sodrású védővezető beszerzése a
keretmegállapodás hatálya alatt azzal, hogy az itt meghatározott keretmennyiségek becsült mennyiségek, a
pontos darabszámok az egyedi megrendelés(ek) teljesítésére vonatkozó konkrét feltételek meghatározásával, a
keretmegállapodásos eljárás 2. részében kerülnek meghatározásra. A csupasz jobb sodrású vezetéksodronyokra
vonatkozó részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumokban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési
műszaki specifikációban) kerültek rögzítésre. Ajánlattevőnek legkésőbb szerződéskötésre a megajánlott
termékekre/teljesítésekre vonatkozóan ISO 9001 és ISO 14001 szerinti, megfelelő intézet által tanúsított
minőségbiztosítási rendszerrel kell rendelkeznie.
A részletes műszaki leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre,
lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
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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
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:
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)
bekezdésében, továbbá (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt (közös részvételre jelentkezőt), alvállalkozót,
alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során
következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).
Igazolási mód:
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) 1. § (1) bekezdése és a 3. § (3)-(6) bekezdései alapján a részvételre jelentkezőnek a
részvételi jelentkezésében a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban részvételi
jelentkezésének benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai
Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) - (2)
bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott részvételre jelentkezőnek a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok
fenn nem állását a Korm. rendelet 1-8. §, 10. § és 12-16. § szerint kell igazolnia.
A részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy kapacitást nyújtó más
szervezet/személy vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles
benyújtani a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
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Az Egységes Európai Dokumentumban a gazdasági szereplő (részvételre jelentkező, adott esetben
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak
fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell
annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv
jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.
Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét a Kbt. 64.§-ában foglalt öntisztázás lehetőségére.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma
valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát a részvételre jelentkező erre
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás
benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban
az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról,
hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő
attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési
eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott
esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatkérő nem ír elő 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) Előzetes igazolás.
A Részvételre Jelentkezőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 21. §-a, valamint
a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 4. §-a előírásai szerint a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki,
illetőleg szakmai alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolnia.
Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő
egyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével - részletes információk kérése nélkül.
B) A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való
megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont alapján Részvételre Jelentkezőnek
(Közös Részvételre Jelentkezőnek) részenként ismertetnie kell a részvételi felhívás feladásától visszafelé
számított hat évben (72 hónap) befejezett, de legfeljebb kilenc éven (108 hónap) belül megkezdett
legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (csupasz vezetéksodrony és/vagy csupasz védővezeték)
szállításait. A referenciaigazolás/referencianyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
— a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,
— a referenciát adó személy nevét, elérhetőségét (telefonszám),
— a szállítás vagy adásvétel tárgyát és rövid leírását (minden olyan adatot, amely alapján az
alkalmasságiminimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítható),
— a szállítás vagy adásvétel mennyiségét (kilogramm),
— a teljesítés idejét [kezdési és befejezési határidő (tól-ig), év/Hónap/nap bontásban vagy amennyiben a
teljesítés ideje határnapra esett, a szállítás napját (év/hónap/nap)];
— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a megfelelő szintű verseny biztosítása érdekében szükségesnek ítéli, hogy az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat évben teljesített szállításokat vegye figyelembe. A
referenciaigazolásokat úgy kell kiállítani, hogy azokból az alkalmassági feltételek teljesítése ellenőrizhető
legyen. Amennyiben a bemutatott referencia tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a
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referencianyilatkozatban/referenciaigazolásban meg kell adni az alkalmassági követelményekre
vonatkozó részmennyiséget, illetve műszaki tartalmat.
Az alkalmassági követelmény igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6) - (7) (9), és (11)-(12)
bekezdéseiben foglaltak, a Kbt. 69. § (4)-(7), (9), (11)-(11a) bekezdéseiben, továbbá a 321/2015. (X. 30.)
Korm.rendelet. 2-7.§-ában, valamint 21/A. § és 22. §-ban foglaltak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1: Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik a részvételi
felhívás feladásától visszafelé számított hat évben (72 hónap) befejezett, de legfeljebb kilenc éven (108
hónap) belül megkezdett
- 1. rész esetében legalább 142.602. kg legalább 250/40 ACSR kétfémes csupasz vezetéksodronyokra
Európai Unió és/vagy az Európai Szabadkereskedelmi Társulás országaiba irányuló szállítására vonatkozó
referenciával.
- 2. rész esetében legalább 7.951 kg legalább 95/55 ACSR kétfémes csupasz védővezetőre Európai Unió és/
vagy az Európai Szabadkereskedelmi Társulás országaiba irányuló szállítására vonatkozó referenciával.
Részvételre Jelentkező az alkalmassági minimumkövetelménynek - részenként - maximum 4 szerződés
bemutatásával felelhet meg.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére. Az előírt alkalmassági
követelménynek Részvételre Jelentkező a Kbt. 65.§ (6)-(7) és (9), (11) bekezdésében foglaltak betartása
mellett együttesen is megfelelhetnek, azaz elegendő, ha közülük egy megfelel.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: *VI.3) További információk folytatása:
21) Ajánlatkérő a szerződéskötés feltételeként előírja, hogy a nyertes ajánlattevőként szerződő fél
rendelkezzen érvényes, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által kiállított
minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszerre (ISO 9001:2015 és/vagy ISO 9002:2017, vagy azzal
egyenértékű), valamint környezetirányítási rendszerre (ISO 14001:2015, vagy azzal egyenértékű)
vonatkozó tanúsítvánnyal.
22) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Pető Koppány, lajstromszáma: 01005.
23) A Kbt. 87. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Szerződést megerősítő biztosítékok
fajtájáról, valamint az Opus Titász Zrt. Árubeszerzés jogviszonyra vonatkozó Általános Szerződési
Feltételeinek (ÁSZF) a szerződéstervezet által nem érintett rendelkezéseiről nem kíván tárgyalni.
24) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles a Keretmegállapodás teljes időtartamára – beleértve
az általános jótállás idejét is – olyan Általános felelősségbiztosítást fenntartani, ami biztosítási
eseményenként az 1. rész esetében 500.000 EUR, és évente összességében 1 millió EUR fedezetet nyújt
kártérítési kötelezettség esetén, a 2. rész esetében biztosítási eseményenként 25.000 EUR, és évente
összességében 25.000 EUR fedezetet nyújt kártérítési kötelezettség esetén. A nyertes ajánlattevőként
szerződő fél mindkét rész esetében a biztosítási kötvény másolatát a Keretmegállapodás aláírásától
számított 15 napon belül köteles átadni Ajánlatkérő részére
25.) Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján ún. feltételes közbeszerzési eljárást bonyolít le,
figyelemmel arra, hogy a fedezethez az Ajánlatkérő támogatás irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be,
és az Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben
történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján Ajánlatkérő kiköti, hogy a Támogatási Szerződés megkötése jelen
közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötésre kerülő szerződés hatályba lépésének feltétele.
26.) Ajánlatkérő a részvételi jelentkezési határidőt a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésének
második mondata alapján sürgősséggel állapította meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Szerződést megerősítő biztosítékok:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.159

453

Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér, jótállás.
A részletes feltételeket a közb. dok.-k tartalmazzák.
Ajánlatkérő a kötbérek fajtájáról nem, de azok mértékéről tárgyalni kíván.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a közös ajánlattevők részére gazdálkodó szervezet létrehozatalát.
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 az ellenszolgáltatást a Kbt. 135. § és a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdése szerint teljesíti, ajánlatkérő
előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: euró (EUR). A részletes
feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
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
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
x Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2
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 árlejtés a nettó árat érinti. Az elektronikus árlejtés
részletes szabályait az Ajánlati 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: 2022/09/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
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IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) AK alkalmazza a 424/2017. (XII. 19.) K.r. 26. § (2) bek. rendelkezéseit.
2) A 424/2017. (XII. 19.) K.r. 15. § (2) bek. alapján a részvételi jelentkezések, illetve az ajánlatok felbontását
az részvételi/ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg az EKR.
3.) A részvételi jelentkezést kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell
és lehet benyújtani, az EKR használatához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.
Mindennemű, az AK és a gazdasági szereplők közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben
bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az AK által létrehozott dokumentumokkal
kapcsolatban az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.
4.) Az eljárás nyelve a magyar. Ha a részvételi jelentkezésben valamely dokumentum nem magyar nyelven
került csatolásra, úgy azt a Részvételi Jelentkező magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK a
Részvételi Jelentkező általi fordítást elfogadja.
5.) AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös
részvételre jelentkezőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek, Kbt. 35. §(2a)
bek, Kbt. 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.
6.) Értékelés: Ajánlatkérő a beérkező ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a
legalacsonyabb ajánlati ár értékelési szempontja szerint értékeli, tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérő
igényeinek a műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
7.) A részvételi jelentkezésben meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez
a Részvételi Jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében igénybe venni
kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
8) Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében be kell nyújtani az alábbiakat:
- Felolvasólap (EKR űrlap)
- Kitöltött Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EKR űrlap)
- A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelettel összhangban (EKR
űrlap)
- Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdéséről (EKR űrlap)
- Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdéséről, (EKR űrlap)
- Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdéséről (EKR űrlap)
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- Együttműködési megállapodás (adott esetben)
- Nyilatkozat változásbejegyzésről (EKR űrlap)
- Változásbejegyzési kérelem (.xml fájl) és a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott, egyszerű
másolata (adott esetben)
- Részvételre jelentkező, illetve az alvállalkozó és/vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet nevében
kötelezettségvállalásra jogosult cégképviselő személy aláírási címpéldánya / mintája
- Meghatalmazás (adott esetben)
- A részvételre jelentkező alkalmasságát igazoló más szervezet/személy szerződéses, előszerződésben
vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint
(adott esetben)
- NYILATKOZAT üzleti titokról (EKR űrlap)
- Nyilatkozat fordításról (adott esetben)
- Nyilatkozat az összeférhetetlenségről
- Nyilatkozat az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről
szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról
9) AK a nyertes ajánlattevőnek a Kbt. 35. § (8) bek. tekintettel nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
létrehozását.
10) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
11) Az ajánlatkérő hiánypótlást biztosít a Kbt.71.§-ában foglaltak szerint. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.71.§
(6) bekezdésében foglaltakat.
12) Közös részvételi jelentkezés esetén csatolni kell a közös részvételről szóló megállapodást, a vezető
részvételre jelentkező megjelölésével [Kbt. 35. § (2) bekezdés], a feladatmegosztás feltüntetésével,
nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért. Közös részvétel
esetén a részvételi jelentkezők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia
kell a közös részvételre jelentkezők megjelölését. A részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül
egy, a közbeszerzési eljárásban a közös részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt
megjelölni. A közös részvételről szóló megállapodásban csatolni kell az erre vonatkozó meghatalmazást.
A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös részvételre jelentkezők képviseletére jogosult
gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös
ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat.
13) A Közbeszerzési dokumentáció továbbadása kizárólag a közös részvételre jelentkezők, az alkalmasság
igazolására igénybe vettek, valamint az alvállalkozók részére megengedett.
14) AK tájékoztatja az AT-ket, hogy 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 alábbiak
tekintetében.: III.1.3) pont M/1. alkalmassági követelmény.
15) Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatok értékelése során a Kbt.76.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a
legalacsonyabb ár módszerét alkalmazza. Az Ajánlatkérő igényeinek csak a műszaki specifikációban
és a szabványokban meghatározott minőségű, a szabvány névleges értékeit elérő áru felel meg, így a
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb
ár értékelése szolgálja.
17) Az AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közb. dok.-mok előírásai, valamint a Kbt.,
illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. Az órában meghatározott időpontok
a magyarországi pontos idő szerint értendők. Az eljárás nyelve a magyar.
18) A részenként megkötött keretmegállapodásokból a beszerzéseket az Ajánlatkérő a Kbt. 105.§ (2)
bekezdés a) pontja alapján, tehát Ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés útján kívánja megvalósítani. A
keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma részenként kettő.
19) Az ajánlatkérő mind a részvételi jelentkezés, mind az ajánlat elkészítéséhez a felhívást kiegészítő
közbeszerzési dokumentumokat bocsát rendelkezésre. A közbeszerzési dokumentumot bármely érdekelt
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gazdasági szereplő térítésmentesen elérheti. A közbeszerzési dokumentumokat elektronikus úton a
hirdetmény I.3 pontjában meghatározott internetes címen lehet elérni regisztráció ellenében.
20) A tárgyalásos eljárás jogalapja: a 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése értelmében
Ajánlatkérő mint közszolgáltató a tárgyalásos eljárást bármikor alkalmazhatja, külön indokolás nélkül.
*folyt. a III.1.4. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2022/09/01 14:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 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:
2022/08/11 (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 Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (16970/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12154481444
Postai cím: Akácfa Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székely Katalin
Telefon: +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkv.hu/beszerzesek
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Combino lengéscsillapító, szekunder rugó beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000536202022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

44550000-0
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Combino lengéscsillapító, szekunder rugó beszerzés, adásvételi keretszerződés keretében.
Teljes mennyiség (tervezetten): 912 db/24 hónap
A beszerzendő termékek ismertetését, valamint a műszaki követelményeket a közbeszerzési útmutató (a
továbbiakban: Útmutató) 1. számú melléklete („Ajánlati árak táblázata”, a továbbiakban: Ártáblázat) tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás
céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Combino lengéscsillapító, szekunder rugó beszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
44550000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: A BKV Zrt. alábbi villamos fogadóraktára:
V200-as raktár (1087 Budapest, Brüll Alfréd u. 1.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Combino lengéscsillapító, szekunder rugó beszerzés, adásvételi keretszerződés keretében
Teljes mennyiség (tervezetten): 912 db/24 hónap
A beszerzendő termékek ismertetését, valamint a műszaki követelményeket az Ártáblázat tartalmazza.
Az Ártáblázatban megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján, 12 hónapra kerültek
meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása
érdekében, az általános forgalmi adó nélküli ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés
keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek
ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő szerződés mellékletében csak az egységárak kerülnek
feltüntetésre. Ajánlatkérő a keretszerződésben rögzítésre kerülő keretösszeg 70%-a összértékű megrendelés
kiadására kötelezettséget vállal.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
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x Minőségi kritérium – 1 2. Szállítási határidő (legfeljebb 60 naptári nap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Adható pontszám az értékelési részszempontok esetén: 0-10.
Az értékelés módszere:
Mindkét részszempont esetén: fordított arányosítás
A módszerek részletes ismertetése az Útmutatóban történik.
Amennyiben több ajánlatnak azonos az összpontszáma, az az ajánlat minősül kedvezőbbnek, amelyikben az
Ajánlati összár alacsonyabb.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
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 086 - 234285
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi
szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett
előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó
hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Combino lengéscsillapító, szekunder rugó beszerzés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
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V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 008156 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? )
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? )
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem
elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt.
75. § (2) bekezdés b) pont].
Ajánlattevők:
1. Intermastra GmbH, székhelye: 65474 Bischofsheim, Dresdener Straße 11., Németország, adószáma:
DE317640449
2. MOVILL Jármű és Alkatrész Javító és Gyártó Kft., székhelye: 1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 15.,
adószáma: 12106189-2-42
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 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:
2022/08/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
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1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/
részvételi jelentkezések érkeztek be
A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben
megállapított feltételek szerint
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető,
különösen előnyös lehetőség kihasználásával
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Csolnoky Ferenc Kórház (16649/2022)
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: Csolnoky Ferenc Kórház
Nemzeti azonosítószám: 15813671219
Postai cím: Kórház Utca 1 5083
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): www.csfk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.csfk.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Röntgen anyagok beszerzése konszignáció keretében
Hivatkozási szám: EKR000810272022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33111720-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajánlatkérő a szerződés hatálybalépésétől számított 12 hónapban szükséges röntgen anyagok beszerzését
kívánja biztosítani 34 részben konszignációs raktár kihelyezésével. A nyertes ajánlattevőnek konszignációs
raktárkészletet kell biztosítania, melyet a szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül köteles leszállítani. A
konszignációs raktárkészlet az egyes termékek teljes (azaz a 12 hónapra meghatározott) árumennyiségének 30%a. Amennyiben a konszignációs raktárkészlet számításakor a mennyiség nem egész számot eredményez, ebben az
esetben a kerekítés szabályaitól eltérve felfelé szükséges kerekíteni és az így kapott darabszám szerint szükséges
konszignációs raktárba helyezni a termékeket.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, azaz, ahol a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
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eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben
a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett
„vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell,
Ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat. Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolni
külön nyilatkozatban, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az
egyenértékűség objektív bizonyítékát. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szállítás, csomagolás és kirakodás
költségeit.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/11 (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 - 14859 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 138 - 393896
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/15 (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: 13
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Sorszám Megnevezés Mennyiség/db/év
1 0,035" -es, PTFE vezetődrót, min. 260 cm hosszban, super stiff 50
2 0,035" -es, PTFE vezetődrót, min. 390cm hosszban 80
3 0,035" -es, J végű PTFE vezetődrót, min 250 cm 50
4 0,035" -es, PTFE vezetődrót, min 8 cm flexibilis véggel 20
35" vezetődrót PTFE beszerzése a Csolnoky Ferenc Kórház részére az alábbiak szerint: 12 hónapra
vonatkozó mennyiség 200 db, az alábbi bontásban:
1) 0,035" -es, PTFE vezetődrót, min. 260 cm hosszban, super stiff (50 db);
2) 0,035" -es, PTFE vezetődrót, min. 390cm hosszban (80 db);
3) 0,035" -es, J végű PTFE vezetődrót, min 250 cm (50 db);
4) 0,035" -es, PTFE vezetődrót, min 8 cm flexibilis véggel (20 db).
A konszignációs raktárkészlet a termékek teljes (azaz a 12 hónapra meghatározott) árumennyiségének
30%-a, azaz 15 db; 24 db, 15 db., illetve 6 db.
Ajánlat csak a teljes mennyiségre tehető. A részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési
dokumentum tartalmazza.
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Azon termékek vonatkozásában, ahol ajánlatkérő konkrét gyártmányra/típusra hivatkozik, ott a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal egyenértékű termék megajánlása is elfogadott.
Ebben az esetben az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége
Helyesen:
Sorszám Megnevezés Mennyiség/db/év
1 0,035" -es, PTFE vezetődrót, min. 260 cm hosszban, super stiff 50
2 0,035" -es, PTFE vezetődrót, min. 260cm hosszban 80
3 0,035" -es, J végű PTFE vezetődrót, min 250 cm 50
4 0,035" -es, PTFE vezetődrót, min 8 cm flexibilis véggel 20
35" vezetődrót PTFE beszerzése a Csolnoky Ferenc Kórház részére az alábbiak szerint: 12 hónapra
vonatkozó mennyiség 200 db, az alábbi bontásban:
1) 0,035" -es, PTFE vezetődrót, min. 260 cm hosszban, super stiff (50 db);
2) 0,035" -es, PTFE vezetődrót, min. 260cm hosszban (80 db);
3) 0,035" -es, J végű PTFE vezetődrót, min 250 cm (50 db);
4) 0,035" -es, PTFE vezetődrót, min 8 cm flexibilis véggel (20 db).
A konszignációs raktárkészlet a termékek teljes (azaz a 12 hónapra meghatározott) árumennyiségének
30%-a, azaz 15 db; 24 db, 15 db., illetve 6 db.
Ajánlat csak a teljes mennyiségre tehető. A részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési
dokumentum tartalmazza.
Azon termékek vonatkozásában, ahol ajánlatkérő konkrét gyártmányra/típusra hivatkozik, ott a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal egyenértékű termék megajánlása is elfogadott.
Ebben az esetben az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége
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: 2022/09/01 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/09/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 34
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Sorszám Megnevezés Specifikáció Mennyiség/db/év
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1 Intraoperatív izoláló szett 1 vízzáró, többrétegű angiográfiás lepedő, melynek felső rétege
nedvszívó(220x300), két nyílással
gézlap(10x10cm szegett szélű) 20x
kocher(min 15cm) 2x
tálka 2x, 120-300 ml
nyeles szike(szike:11, hossz min 13cm) 1x
tű 18G, 50mm
tű 22G, 50 mm
gumidugós fecskendő 10 ml 2x
gumidugós fecskendő 20 ml 1x
fecskendő 10 ml 1x
operációs kabát (L)2x
többrétegű asztalterítő, melynek felső rétege nedvszívó(150x180 cm)
géz buci 3x 400
2 Intraoperatív izoláló szett 2 vízzáró, többrétegű asztalterítő, melynek felső rétege nedvszívó 150x180 cm
operációs kabát 2x 100
Intraoperatív izoláló beszerzése a Csolnoky Ferenc Kórház részére az alábbiak szerint: 12 hónapra
vonatkozó mennyiség:
1) Intraoperatív izoláló szett 1, 400 db
2) Intraoperatív izoláló szett 2, 100 db
A konszignációs raktárkészlet a termékek teljes (azaz a 12 hónapra meghatározott) árumennyiségének
30%-a, azaz 120 db az Intraoperatív izoláló szett 1 tekintetében, az Intraoperatív izoláló szett 2 esetében
pedig 30 db.
Ajánlat csak a teljes mennyiségre tehető. A részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési
dokumentum tartalmazza.
Azon termékek vonatkozásában, ahol ajánlatkérő konkrét gyártmányra/típusra hivatkozik, ott a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal egyenértékű termék megajánlása is elfogadott.
Ebben az esetben az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége
Helyesen:
Sorszám Megnevezés Specifikáció Mennyiség/db/év
1 Intraoperatív izoláló szett 1 vízzáró, többrétegű angiográfiás lepedő, melynek felső rétege
nedvszívó(220x300), két nyílással
gézlap(10x10cm szegett szélű) 20x
kocher(min 15cm) 2x
tálka 2x, 120-300 ml
nyeles szike(szike:11, hossz min 13cm) 1x
tű 18G, 50mm
tű 22G, 50 mm
gumidugós fecskendő 10 ml 2x
gumidugós fecskendő 20 ml 1x
fecskendő 10 ml 1x
operációs kabát (L)2x
többrétegű asztalterítő, melynek felső rétege nedvszívó(150x180 cm)
géz buci 3x 400
2 Intraoperatív izoláló szett 2 vízzáró, többrétegű angiográfiás lepedő, melynek felső rétege
nedvszívó(220x300), két nyílással; többrétegű asztalterítő, melynek felső rétege nedvszívó(150x180 cm)
operációs kabát 2x 100
Intraoperatív izoláló beszerzése a Csolnoky Ferenc Kórház részére az alábbiak szerint: 12 hónapra
vonatkozó mennyiség:
1) Intraoperatív izoláló szett 1, 400 db
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2) Intraoperatív izoláló szett 2, 100 db
A konszignációs raktárkészlet a termékek teljes (azaz a 12 hónapra meghatározott) árumennyiségének
30%-a, azaz 120 db az Intraoperatív izoláló szett 1 tekintetében, az Intraoperatív izoláló szett 2 esetében
pedig 30 db.
Ajánlat csak a teljes mennyiségre tehető. A részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési
dokumentum tartalmazza.
Azon termékek vonatkozásában, ahol ajánlatkérő konkrét gyártmányra/típusra hivatkozik, ott a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal egyenértékű termék megajánlása is elfogadott.
Ebben az esetben az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége
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: 2022/09/01 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/09/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (16985/2022)
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: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15726999207
Postai cím: Városház Tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bárdos Katalin
Telefon: +36 22537295
E-mail: bardos.katalin@pmhiv.szekesfehervar.hu
Fax: +36 22537160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szekesfehervar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Középiskolai Campus II. ütem kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000575832022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló területeken található
Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium és a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ
épületegyüttesének felújítása.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/11 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices
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x TED eSender
Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 12498 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 125 - 351661
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/28 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A kiválasztási szempontok
A következő helyett:
A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az
ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV.
részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 2.
§ (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az
M/1 és M/2 számú műszaki-szakmai alkalmassági
követelmény előzetes igazolására. A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az
ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) -(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó
igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet IV. Fejezetének
megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek, az alábbiak szerint:
M1: a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja alapján
azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség ellenőrzésért felelősöknek - a
megnevezése, szakképzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő
be kíván vonni a teljesítésbe. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bek. b)
pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük és/vagy
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe. Csatolandó dokumentumok: a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó
nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, továbbá az ajánlattétel
időpontjában annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy
foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll; a szakember szakmai gyakorlata és adott esetben
műszaki vezetői jogosultsága; - a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat;
a szakember - szakmai tapasztalatot ismertető - saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel
ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági feltétel(ek)
teljesülése; - végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok - egyszerű másolata, amennyiben
a szakember nem rendelkezik az előírt műszaki vezetői jogosultsággal. Az önéletrajznak tartalmaznia kell
az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházás
ismertetését, adott szakember által ellátott feladat és/vagy tevékenység ismertetését, a feladat és/vagy
a tevékenység kezdő és befejező idejét (év,hónap), és az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/
szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra
irányuló egyéb jogviszonyban áll. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az adott szakember rendelkezésre állási
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nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés
teljesítése során rendelkezésre fog állni az ajánlattevő által megjelölt pozícióban.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer
számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági követelménynek történő
megfelelés igazolásakor. Ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy nyertessége esetén a szerződéskötésig
az adott szakember által betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultság kamarai regisztrációjáról és
aktív státuszáról gondoskodik. Ajánlatkérő az elvárt szakmai gyakorlat meglétét az önéletrajz alapján
ellenőrzi. Ha az M/1 tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló
kamarai névjegyzékben az ajánlattétel időpontjában szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges
szakképzettséget és tapasztalatot az érvényes jogosultság igazolja, ebben az esetben csak a saját
kezűleg aláírt önéletrajzot kell csatolni. Ajánlatkérő elfogadja az egyenértékű végzettséget, azzal, hogy az
egyenértékű szakképzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett szakképzettség
igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§ (7) és (9) bek.-re, továbbá 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 24. § (1)
bek.-re.
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az ajánlat nem tartalmazza
a többlettapasztalat értékelési szempontokra bemutatni kívánt szakemberek nevét, akkor ezen
dokumentumok hiánypótlására nincs lehetőség és az ajánlat érvénytelen (tekintettel a Kbt. 71. § (8)
bekezdésében és a (9) bekezdés a) pontjában rögzített
rendelkezéseiben foglaltakra)! Ajánlatkérő rögzíti, hogy egy szakember több jogosultsággal is
rendelkezhet.
M2.: Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított 8 (nyolc) évben – az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően - teljesített, de
legfeljebb 11 (tizenegy) éven belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített legjelentősebb építési
beruházásainak ismertetését cégszerűen aláírt nyilatkozattal és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. §
(3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. A szerződést kötő másik fél által
adott igazolásnak tartalmaznia kell legalább: a szerződést kötő másik fél megnevezését (név és cím),
kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét, - a szerződés tárgyának rövid leírását olyan részletességgel,
melyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható, az alkalmassági
minimumkövetelményben megjelölt mennyiségi adatot, a teljesítés (részteljesítés) idejét (kezdő és
befejezésének időpontja év, hónap, nap megadásával) és helyét, a teljesítés mennyiségét, nyilatkozatot
arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 21. § (2) bek. a), 21. § (2a) bek. b), 21/A. §, 22. § (5) bek.] Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)(7) és (9), (11)-(12) bekezdésben, Kbt. 140. § (9) bekezdésben és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §
(1) bekezdésben foglaltak is irányadók. A felhívásban a referenciakövetelményeknek való megfelelés több
referencia bemutatásának lehetőségével is biztosított.
Helyesen:
A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az
ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV.
részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 2.
§ (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az
M/1 és M/2 számú műszaki-szakmai alkalmassági
követelmény előzetes igazolására. A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az
ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) -(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó
igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet IV. Fejezetének
megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek, az alábbiak szerint:
M1: a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja alapján
azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség ellenőrzésért felelősöknek - a
megnevezése, szakképzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő
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be kíván vonni a teljesítésbe. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bek. b)
pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük és/vagy
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe. Csatolandó dokumentumok: a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó
nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, továbbá az ajánlattétel
időpontjában annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy
foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll; a szakember szakmai gyakorlata és adott esetben
műszaki vezetői jogosultsága; - a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat;
a szakember - szakmai tapasztalatot ismertető - saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel
ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági feltétel(ek)
teljesülése; - végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok - egyszerű másolata, amennyiben
a szakember nem rendelkezik az előírt műszaki vezetői jogosultsággal. Az önéletrajznak tartalmaznia kell
az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházás
ismertetését, adott szakember által ellátott feladat és/vagy tevékenység ismertetését, a feladat és/vagy
a tevékenység kezdő és befejező idejét (év,hónap), és az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/
szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra
irányuló egyéb jogviszonyban áll. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az adott szakember rendelkezésre állási
nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés
teljesítése során rendelkezésre fog állni az ajánlattevő által megjelölt pozícióban.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer
számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági követelménynek történő
megfelelés igazolásakor. Ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy nyertessége esetén a szerződéskötésig
az adott szakember által betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultság kamarai regisztrációjáról és
aktív státuszáról gondoskodik. Ajánlatkérő az elvárt szakmai gyakorlat meglétét az önéletrajz alapján
ellenőrzi. Ha az M/1 tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló
kamarai névjegyzékben az ajánlattétel időpontjában szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges
szakképzettséget és tapasztalatot az érvényes jogosultság igazolja, ebben az esetben csak a saját
kezűleg aláírt önéletrajzot kell csatolni. Ajánlatkérő elfogadja az egyenértékű végzettséget, azzal, hogy az
egyenértékű szakképzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett szakképzettség
igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§ (7) és (9) bek.-re, továbbá 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 24. § (1)
bek.-re.
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az ajánlat nem tartalmazza
a többlettapasztalat értékelési szempontokra bemutatni kívánt szakemberek nevét, akkor ezen
dokumentumok hiánypótlására nincs lehetőség és az ajánlat érvénytelen (tekintettel a Kbt. 71. § (8)
bekezdésében és a (9) bekezdés a) pontjában rögzített
rendelkezéseiben foglaltakra)! Ajánlatkérő rögzíti, hogy egy szakember több jogosultsággal is
rendelkezhet.
M2.: Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. §
(2) bekezdésének a) pontja alapján ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 5 (öt) évben – az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően - teljesített, de legfeljebb 8 (nyolc)
éven belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített legjelentősebb építési beruházásainak (épület vagy
épületek teljeskörű (külső és belső) felújítási munkák) ismertetését cégszerűen aláírt nyilatkozattal és
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott
igazolással. A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak tartalmaznia kell legalább: a szerződést
kötő másik fél megnevezését (név és cím), kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét, - a szerződés
tárgyának rövid leírását olyan részletességgel, melyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés
egyértelműen megállapítható, az alkalmassági minimumkövetelményben megjelölt mennyiségi adatot, a
teljesítés (részteljesítés) idejét (kezdő és befejezésének időpontja év, hónap, nap megadásával) és helyét, a
teljesítés mennyiségét, nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.159

472

történt-e. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a), 21. § (2a) bek. b), 21/A. §, 22. § (5) bek.] Az
alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9), (11)-(12) bekezdésben, Kbt. 140. § (9) bekezdésben
és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdésben foglaltak is irányadók. A felhívásban a
referenciakövetelményeknek való megfelelés több referencia bemutatásának lehetőségével is biztosított.
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: 2022/08/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/08/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő 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: 2022/08/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/08/23 (éééé/hh/nn)
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Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Figyelemmel a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdéseire az ajánlattételi határidő módosításra került. Az ajánlati
felhívás III.1.3) pontjában az M/2 alkalmassági követelményhez rendelt információk összhangjának
megteremtése történt (adminisztrációs hiba).
Az egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosulnak. Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (2) bekezdése
szerint a a módosító hirdetmény feladásáról - az eredeti ajánlattételi vagy részvételi határidő lejárta
előtt - a gazdasági szereplőket, akik az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték egyidejűleg tájékoztatta. Az
ajánlattételi határidő meghosszabbításának mértéke arányban áll a változtatás jelentőségével.
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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BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (17164/2022)
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: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 23028966444
Postai cím: Rumbach Sebestyén Utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murányi Réka
Telefon: +36 704433853
E-mail: reka.muranyi@bkk.hu
Fax: +36 307741001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hőpapír szelvények beszerzése II.
Hivatkozási szám: EKR000185572021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
22450000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Biztonsági hőpapír szelvények beszerzése II.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
22450000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, BKK Zrt. jegyraktára (cím: 1144 Budapest, Gvadányi u.
33-39.), vagy az egyedi megrendelésben meghatározott egyéb, Budapest közigazgatási határán belül levő
szállítási cím
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére irányuló keretmegállapodás alapján
"Előnyomtatott tekercses kiszerelésű biztonsági hőpapír szelvények beszerzése jegyek és bérletek helyben
történő nyomtatásához II." A nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladat: előreláthatólag 297 283 312 db (évente
várhatóan 74 320 828 db) hőpapír szelvénynek a részvételi dokumentáció mellékleteként rendelkezésre bocsátott
műszaki leírásban rögzített követelményeknek megfelelő előállítása és az Ajánlatkérő számára való szállítása.
Tekercs megnevezése Tervezett mennyiség, évente (szelvény/db)
Nagy kiszerelésű TVM tekercs 51 024 859
Nagy kiszerelésű TVM teszttekercs (oktatási tekercs) 180 000
Kis kiszerelésű TVM tekercs 30 000
Pénztári tekercs 12 637 104
Pénztári teszttekercs (oktatási tekercs) 30 000
Nagy kiszerelésű nagykereskedelmi tekercs 686 337
Nagy kiszerelésű nagykereskedelmi teszttekercs (oktatási tekercs) 14 400
Kis kiszerelésű nagykereskedelmi tekercs 90 000
Nagy kiszerelésű jegyraktár tekercs 9 463 728
Nagy kiszerelésű jegyraktár teszttekercs (oktatási tekercs) 14 400
Kis kiszerelésű jegyraktár tekercs 150 000
A nyertes ajánlattevőnek teljeskörű felelősséget kell vállalnia az általa szállított Termék alapján harmadik fél
részéről az Ajánlatkérő felé felmerülő szabadalmi, mintaoltalmi igények kielégítéséért. A feladatok részletes
ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A közbeszerzés megvalósítására a keretmegállapodásos eljárás második szakaszában a Kbt. 105. § (1) bekezdés a)
pontja szerint közvetlen megrendelés útján kerülhet sor.
Ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) - (5) bekezdését.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 131 - 345867
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: 1125/17-41/2021/1125
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/07/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Pátria Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10728350243
Postai cím: Hunyadi János Út 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
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Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@patria.hu
Telefon: +36 306786967
Internetcím(ek): (URL) www.patria.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.
Nemzeti azonosítószám: 10793509244
Postai cím: Halom Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
E-mail: kerekes@any.hu
Telefon: +36 14311222
Internetcím(ek): (URL) www.any.hu
Fax: +36 14311220
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: 2298000000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2022.08.08.
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. § rendelkezései szerint.
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VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/11 (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):

22450000-9
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
22450000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, BKK Zrt. jegyraktára (cím: 1144 Budapest, Gvadányi u.
33-39.), vagy az egyedi megrendelésben meghatározott egyéb, Budapest közigazgatási határán belül levő
szállítási cím
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére irányuló keretmegállapodás alapján
"Előnyomtatott tekercses kiszerelésű biztonsági hőpapír szelvények beszerzése jegyek és bérletek helyben
történő nyomtatásához II." A nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladat: előreláthatólag 297 283 312 db (évente
várhatóan 74 320 828 db) hőpapír szelvénynek a részvételi dokumentáció mellékleteként rendelkezésre bocsátott
műszaki leírásban rögzített követelményeknek megfelelő előállítása és az Ajánlatkérő számára való szállítása.
Tekercs megnevezése Tervezett mennyiség, évente (szelvény/db)
Nagy kiszerelésű TVM tekercs 51 024 859
Nagy kiszerelésű TVM teszttekercs (oktatási tekercs) 180 000
Kis kiszerelésű TVM tekercs 30 000
Pénztári tekercs 12 637 104
Pénztári teszttekercs (oktatási tekercs) 30 000
Nagy kiszerelésű nagykereskedelmi tekercs 686 337
Nagy kiszerelésű nagykereskedelmi teszttekercs (oktatási tekercs) 14 400
Kis kiszerelésű nagykereskedelmi tekercs 90 000
Nagy kiszerelésű jegyraktár tekercs 9 463 728
Nagy kiszerelésű jegyraktár teszttekercs (oktatási tekercs) 14 400
Kis kiszerelésű jegyraktár tekercs 150 000
A nyertes ajánlattevőnek teljeskörű felelősséget kell vállalnia az általa szállított Termék alapján harmadik fél
részéről az Ajánlatkérő felé felmerülő szabadalmi, mintaoltalmi igények kielégítéséért. A feladatok részletes
ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A közbeszerzés megvalósítására a keretmegállapodásos eljárás második szakaszában a Kbt. 105. § (1) bekezdés a)
pontja szerint közvetlen megrendelés útján kerülhet sor.
Ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) - (5) bekezdését.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
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VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2298000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.
Nemzeti azonosítószám: 10793509244
Postai cím: Halom Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
E-mail: kerekes@any.hu
Telefon: +36 14311222
Internetcím(ek): (URL) www.any.hu
Fax: +36 14311220
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Pátria Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10728350243
Postai cím: Hunyadi János Út 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@patria.hu
Telefon: +36 306786967
Internetcím(ek): (URL) www.patria.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): 3.1. A Felek kölcsönös megegyezés alapján a Keretmegállapodás 8.4. pontját az alábbiak szerint
módosítják:
„8.4. Eladót a jelen Keretmegállapodás alapján, a Megrendelés maradéktalan, hibátlan szerződésszerű
teljesítéséért vételár (a továbbiakban: „Vételár”) illeti meg, amely összegének kiszámítása az alábbi
Egységárak figyelembevételével történik:
Tekercs megnevezése Tervezett megrendelési mennyiség évente (szelvény/db) Egységárak Ft/szelvény
(+Áfa)
Nagy kiszerelésű TVM tekercs 51 024 859 8,50
Nagy kiszerelésű TVM teszttekercs (oktatási tekercs) 180 000 4,95
Kis kiszerelésű TVM tekercs 30 000 8,50
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Pénztári tekercs 12 637 104 8,50
Pénztári teszttekercs 30 000 4,95
Nagy kiszerelésű nagykereskedelmi tekercs 686 337 8,52
Nagy kiszerelésű nagykereskedelmi teszttekercs (oktatási tekercs) 14 400 4,95
Kis kiszerelésű nagykereskedelmi tekercs 90 000 8,52
Nagy kiszerelésű jegyraktár tekercs 9 463 728 8,54
Nagy kiszerelésű jegyraktár teszttekercs (oktatási tekercs) 14 400 4,95
Kis kiszerelésű jegyraktár tekercs 150 000 8,54
„
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: 2.1. Felek megállapítják, hogy alább részletezett körülményekre tekintettel a
Keretmegállapodás módosítása vált szükségessé:
Figyelemmel a szerződéskötést követően bekövetkezett előre nem látható kritikus piaci hatások
felmerülésére a Keretmegállapodásban rögzített egységárak mértékének felülvizsgálata vált szükségessé.
Eladó a kialakult gazdasági helyzet kezelése miatt 2022. január 31-én személyes egyeztetést
kezdeményezett Vevővel a 2021. július 2-án kötött Keretmegállapodás módosítása érdekében, mely
módosítás célja a kialakult és előre nem látható mértékű piaci változások, alapanyag beszerzési problémák
okán fellépő teljesítési nehézségek leküzdése és a jövőbeli szállítások szerződésszerű biztosítása.
Eladó tájékoztatása szerint a Keretmegállapodás megkötése óta folyamatosan emelkedő alapanyag,
energia, logisztikai és egyéb járulékos költségek keletkeztek, melyek hatására 2021. második felétől
folyamatos, jelentős mértékű áremelkedés tapasztalható a papírbeszerzés vonatkozásában, melyet a
Nyomda- és Papíripari Szövetség állásfoglalása is alátámasztott. Az alapanyag előállítás költségét tovább
növelte a 2022. évi minimál és átlagbér jelentős emelkedése.
Eladó 2022. március 18. napján kelt megkeresésében részletesen bemutatta, hogy az ajánlatadást
követően a kiemelt alappapír beszerzési költsége az alappapír Euro-ban dominált egységárának drasztikus
növekedése (14,93%), valamint a Forint / Euro árfolyam negatív irányú változása következtében 21,51%os mértékben emelkedett. Előadta továbbá, hogy az energiaköltségek az előző évi költségekhez képest
mintegy 317 %-kal történő emelkedése a Keretmegállapodásban rögzített egységárak vonatkozásában
további negatív hatásként jelentkeztek. Eladó ismertette továbbá, hogy a 2022. évben a személyi jellegű
költségek vonatkozásában a legkisebb minimálbér +19,4%-os és az átlagbér 18,7%-os emelkedése
következet be, figyelemmel a kialakult piaci folyamatokra, illetőleg a Kormány által a minimálbér és
garantált bérminimum legkisebb összegének jelentős megemelésére.
Fentiekre tekintettel szükségessé vált a Keretszerződésben rögzített egységárak egységesen 9,91%-kal
történő megemelése, amely Felek konszenzusának következtében a kölcsönös tehermegosztáson és
kötelezettségvállaláson alapul.
2.2. Tekintettel arra, hogy a Keretmegállapodás közbeszerzési eljárás eredményeként köttetett, így
Megrendelő köteles megvizsgálni a módosítást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: „Kbt.”) 141. §-ának való megfelelősége vonatkozásában:
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül
módosítható, illetve módosulhat a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
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ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal
eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást
követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő
körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az
egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.
2.3. A Felek a jelen 1. sz. Módosítás 2.2. pontjában írtakat megvizsgálták, és megállapították, hogy a jelen
1. sz. Módosítás tartalma a hivatkozott feltételekbe nem ütközik – tekintettel arra, hogy a módosítást
olyan körülmények (Felek által előre nem látható a világgazdaságot érintő változások) tették szükségessé,
amelyeket a Felek kellő gondossággal eljárva nem láthattak előre; a módosítás nem változtatja meg a
szerződés általános jellegét; illetőleg a módosítás következtében az ellenérték növekedése nem haladja
meg az eredeti szerződés értékének 50%-át – így a Keretmegállapodás módosításának közbeszerzési- jogi
akadálya nincs.
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: 2298000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2298000000 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 (16978/2022)
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: dr. Gara Richárd
Telefon: +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkv.hu/beszerzesek
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Különféle járműtükrök és alkatrészeinek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001034712019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Különféle járműtükrök és alkatrészeinek beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: T100: 1101 Bp. Pongrác út 6, áruátvétel: Zách utca 8.
K410: 1113 Bp. Hamzsabégi út 55.
C450: 1165 Bp. Bökényföldi út 122.
D460: 1194 Bp. Méta u. 39.
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Ó430: 1037 Bp. Pomázi út 15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Különféle járműtükrök és alkatrészeinek beszerzése 8370 db / 36 hónap
A részletezést a közbeszerzési útmutató melléklete, az ajánlati árak táblázata tartalmazza.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a keretszerződés egységárak táblázat mellékletében
szereplő tételeken felül egyéb, az eljárás – közbeszerzési dokumentumok szerinti – tárgyát képező tételek
szállítását is megrendelje, a keretösszeg növelése nélkül, legfeljebb a szerződésben meghatározott keretösszeg
10%-ával megegyező mértékben, tárgytól eltérő új elemre való kiterjesztés nélkül. Ezen tételek a szerződés
módosításával a felek külön megállapodása alapján rendelhetők meg.
A szakmai ajánlat tartalma:
- Az ajánlati árak táblázatában a tételek mellett fel kell tüntetni a termékek gyártóját, termékgyártói azonosító
számát, valamint meg kell adnia, hogy Járműgyártói/Első beépítésű/ Helyettesítő terméket ajánl meg.
- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésében foglaltakra. Helyettesítő
termék megajánlása esetén igazolni kell a megajánlott tétel gyártójánál működő ISO 9001 vagy azzal egyenértékű
szabvány szerint működtetett minőségirányítási rendszer alkalmazását a műszaki leírásban meghatározott
dokumentumok benyújtásával.
- A megjelölt alkatrészek esetén szállítandó tételek közlekedésbiztonsági szempontból kiemelten fontos
pótalkatrészeknek minősülnek, ezért az ENSZ-EGB 46. rendeletben az 5/1990 (IV. 12.) KöHÉM rendeletben, és
a 6/1990 (IV. 12.) KöHÉM rendeletben leírtak alapján „E” vagy „e” jóváhagyási jellel, vagy „H” minősítő jellel kell
rendelkezniük. A benyújtandó dokumentumok részletezését a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell:
- 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 szállítási határidőről, (legfeljebb 5 munkanap);
- hogy a vállalt jótállási határidő az átvételétől számított legalább 12 hónap, kilométer korlátozás nélkül;
- hogy az alkatrészek beszállítását biztosítja, amelyért külön díjazást nem számol fel;
- hogy a termék gyártója által biztosított, beépítéséhez szükséges csatlakozó elemeket ajánlatkérő részére
szállításkor díjmentesen átadja;
- a szállítandó pótalkatrészek és azok műszaki, minőségi, valamint működési paraméterei egyenértékűek a
gyártómű által az új termékre előírtakkal;
- hogy tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
- nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadják;
- 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;
- hogy 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
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
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2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 120 - 293179
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: T-403/18/1 Rész száma: 1 Elnevezés: Különféle járműtükrök és alkatrészeinek beszerzése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/06/12 (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
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: 139945530 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az eljárás 1. és 2. részében együttesen kötött szerződés módosításának az aláírására 2022. augusztus 3.
napján került sor. A szerződés az eljárás 1. és 2. részében 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
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
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VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§ (2)-(7)
bekezdése szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/11 (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):

34210000-2
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34210000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: T100: 1101 Bp. Pongrác út 6, áruátvétel: Zách utca 8.
K410: 1113 Bp. Hamzsabégi út 55.
C450: 1165 Bp. Bökényföldi út 122.
D460: 1194 Bp. Méta u. 39.
Ó430: 1037 Bp. Pomázi út 15.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Különféle járműtükrök és alkatrészeinek beszerzése 8370 db / 36 hónap
A részletezést a közbeszerzési útmutató melléklete, az ajánlati árak táblázata tartalmazza.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a keretszerződés egységárak táblázat mellékletében
szereplő tételeken felül egyéb, az eljárás – közbeszerzési dokumentumok szerinti – tárgyát képező tételek
szállítását is megrendelje, a keretösszeg növelése nélkül, legfeljebb a szerződésben meghatározott keretösszeg
10%-ával megegyező mértékben, tárgytól eltérő új elemre való kiterjesztés nélkül. Ezen tételek a szerződés
módosításával a felek külön megállapodása alapján rendelhetők meg.
A szakmai ajánlat tartalma:
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- Az ajánlati árak táblázatában a tételek mellett fel kell tüntetni a termékek gyártóját, termékgyártói azonosító
számát, valamint meg kell adnia, hogy Járműgyártói/Első beépítésű/ Helyettesítő terméket ajánl meg.
- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésében foglaltakra. Helyettesítő
termék megajánlása esetén igazolni kell a megajánlott tétel gyártójánál működő ISO 9001 vagy azzal egyenértékű
szabvány szerint működtetett minőségirányítási rendszer alkalmazását a műszaki leírásban meghatározott
dokumentumok benyújtásával.
- A megjelölt alkatrészek esetén szállítandó tételek közlekedésbiztonsági szempontból kiemelten fontos
pótalkatrészeknek minősülnek, ezért az ENSZ-EGB 46. rendeletben az 5/1990 (IV. 12.) KöHÉM rendeletben, és
a 6/1990 (IV. 12.) KöHÉM rendeletben leírtak alapján „E” vagy „e” jóváhagyási jellel, vagy „H” minősítő jellel kell
rendelkezniük. A benyújtandó dokumentumok részletezését a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell:
- 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 szállítási határidőről, (legfeljebb 5 munkanap);
- hogy a vállalt jótállási határidő az átvételétől számított legalább 12 hónap, kilométer korlátozás nélkül;
- hogy az alkatrészek beszállítását biztosítja, amelyért külön díjazást nem számol fel;
- hogy a termék gyártója által biztosított, beépítéséhez szükséges csatlakozó elemeket ajánlatkérő részére
szállításkor díjmentesen átadja;
- a szállítandó pótalkatrészek és azok műszaki, minőségi, valamint működési paraméterei egyenértékűek a
gyártómű által az új termékre előírtakkal;
- hogy tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
- nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadják;
- 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;
- hogy 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: 139945530
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Variens Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23610747
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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):
Az eljárás 1. és 2. részében együttesen kötött 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.
Keretszerződésben meghatározott termékek szállítása a Keretszerződésben vállalt egységárakon a
jelenlegi piaci körülmények miatt komoly nehézséget jelent Eladó számára, ezért a Keretszerződés további
teljesíthetősége érdekében kezdeményezte a szerződés szerinti 100 termékből 34 termék egységárának
átlagosan 8,5 %-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: Keretszerződésben meghatározott termékek szállítása a Keretszerződésben
vállalt egységárakon a jelenlegi piaci körülmények miatt komoly nehézséget jelent 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.
A közúti közlekedés biztonságának egyik alapvető feltétele, hogy a járművezető megfelelően meg tudja
figyelni a környezetet, tisztában legyen a jármű előtt, mellett és mögött, valamint az utastérben zajló
eseményekkel. A napi jármű karbantartási, javítási feladatok ellátásának előfeltétele, hogy rendelkezésre
álljanak a járművekhez, illetve azok javításához szükséges darabszámú, megfelelő típusú, minőségű jármű
tükrök és azok alkatrészei, tartozékai.
Eladó kérelmét indikatív árajánlatokkal összevetve megállapításra került, hogy új közbeszerzési eljárás
kiírása esetén nem várható kedvezőbb megajánlás, mivel a beérkezett indikatív árajánlatok közül
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a kedvezőbb is összességében magasabb egységárakat tartalmazott az Eladó által kérelmezett új
Egységáraknál.
A Keretszerződés további teljesülése, azaz az üzemeltetés folyamatos biztosításához elengedhetetlen,
részben 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: 139945530 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 139945530 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (17159/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18408377
Postai cím: Váci Út 182.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korossy Emese
Telefon: +36 14652572
E-mail: kozbeszerzes@vizmuvek.hu
Fax: +36 14652945
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vizmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vizmuvek.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kubikus és burkolathelyreállítási munkák elvégzése
Hivatkozási szám: EKR000911502019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Bp XXI. Halásztelek,Szigetszentmiklós, Tököl kubik
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XXI. kerület, Halásztelek, Szigetszentmiklós, Tököl
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Fővárosi Vízművek Zrt az alábbi tevékenységi körökhöz kapcsolódóan kíván bevonni külső vállalkozót
alépítményi és kapcsolódó munkák elvégzésére:
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• sürgős, vízfolyásos, és nem vízfolyásos ivóvíz csőhálózati hibajavítások
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
• ütemezhető, vízfolyásos ivóvíz csőhálózati hibajavítások
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
• ütemezhető, nem vízfolyásos ivóvíz csőhálózati hibajavítások
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
• ivóvíz csőhálózati karbantartások
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
• új bekötés létesítések és kapcsolódó munkák
o munkakezdési hozzájárulás beszerzése,
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
• új tűzcsap telepítések
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
• pontszerű ivóvíz csőhálózati beruházások (teljes bekötővezeték cserék, szerelvénycserék, stb.)
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
• nyomvonalas ivóvíz csőhálózati beruházások
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
• távhővezetéki rendszeren felmerülő ütemezhető hibajavítások
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás
További részletezést tartalmaz a műszaki leírás a KD részeként.
Ajánlatkérő a keretszerződést határozatlan időre köti, nettó 108.000.000.- HUF keretösszegben.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített
időtartam eltelt, és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült, vagy ha az egyedi
megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és
ellenszolgáltatása teljesült.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
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IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 062 - 149359
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: SVA 1049094 Rész száma: 7 Elnevezés: Bp XXI. Halásztelek,Szigetszentmiklós, Tököl kubik
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/03/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: LÁPOLDAL Állattenyésztő és Növénytermelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75367455
Postai cím: II. Rákóczi Ferenc Út 277
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1214
Ország: Magyarország
E-mail: toth.laszlo@lapoldalkft.hu
Telefon: +36 209818572
Internetcím(ek): (URL) www.lapoldalkft.hu
Fax: +36 24785129
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: 108000000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az eljárás 7 részében megkötött szerződésben, (Lápoldal Kft ) 2022 augusztus 15. napjától a
keretszerződés keretösszegének 15 % mértékű emelése.
A keretszerződés értéke, a szerződés módosítás következtében 15 %-al emelkedett.
A szerződés módosításának dátuma: 2022. augusztus 09.
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 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:
2022/08/11 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XXI. kerület, Halásztelek, Szigetszentmiklós, Tököl
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Fővárosi Vízművek Zrt az alábbi tevékenységi körökhöz kapcsolódóan kíván bevonni külső vállalkozót
alépítményi és kapcsolódó munkák elvégzésére:
• sürgős, vízfolyásos, és nem vízfolyásos ivóvíz csőhálózati hibajavítások
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
• ütemezhető, vízfolyásos ivóvíz csőhálózati hibajavítások
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
• ütemezhető, nem vízfolyásos ivóvíz csőhálózati hibajavítások
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
• ivóvíz csőhálózati karbantartások
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
• új bekötés létesítések és kapcsolódó munkák
o munkakezdési hozzájárulás beszerzése,
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
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o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
• új tűzcsap telepítések
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
• pontszerű ivóvíz csőhálózati beruházások (teljes bekötővezeték cserék, szerelvénycserék, stb.)
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
• nyomvonalas ivóvíz csőhálózati beruházások
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
• távhővezetéki rendszeren felmerülő ütemezhető hibajavítások
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 124200000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: LÁPOLDAL Állattenyésztő és Növénytermelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75367455
Postai cím: II. Rákóczi Ferenc Út 277
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1214
Ország: Magyarország
E-mail: toth.laszlo@lapoldalkft.hu
Telefon: +36 209818572
Internetcím(ek): (URL) www.lapoldalkft.hu
Fax: +36 24785129
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): 2019.07.30 napján indított, uniós nyílt közbeszerzési eljárás (EKR000911502019) ajánlatának
összeállításakor, még nem volt előre látható az építőiparban tapasztalható rendkívüli anyag és díjra
vonatkozó, valamint az üzemanyagok tekintetében is jelentős áremelkedési mérték.
A DN1200 mm-es csőrekonstrukcióhoz kapcsolódóan folyamatos a vállalkozó igénybevétele
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A jelen szerződésmódosítás a keretszerződés 5.5. pontjára tekintettel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 141. § (2). bekezdés b.) pontján alapul.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: 2019.07.30 napján indított, uniós nyílt közbeszerzési eljárás (EKR000911502019)
ajánlatának összeállításakor, még nem volt előre látható az építőiparban tapasztalható rendkívüli anyag és
díjra vonatkozó, valamint az üzemanyagok tekintetében is jelentős áremelkedési mérték. A DN1200 mmes csőrekonstrukcióhoz kapcsolódóan folyamatos a vállalkozó igénybevétele
A jelen szerződésmódosítás a keretszerződés 5.5. pontjára tekintettel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 141. § (2). bekezdés b.) pontján alapul.
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: 108000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 124200000 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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.159

494

Heves Megyei Vízmű Zűrtkörűen Működő Részvénytársaság (17110/2022)
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: Heves Megyei Vízmű Zűrtkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11164810210
Postai cím: Hadnagy Utca 2
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
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://hmvizmurt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://hmvizmurt.hu/
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Energia hatékony légfúvók és szivattyú beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001540062021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39350000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Bátonyterenye 2 db légfúvó
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42122000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3070-Bátonyterenye, szennyvíztisztító telep hrsz: 3818
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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A Heves Megyei Vízmű Zrt. közbeszereztetni kíván 3 részajánlat keretében a jelen felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban megjelölt beépítési helyekre kerülő légfúvókat, 1 részajánlat keretében energia hatékony
szivattyút kíván beszerezni.
A légfúvókra vonatkozó beépítési helyek és darabszámok az alábbiak:
1. rész: Bátonyterenye 2 db légfúvó
Csak új, korábban még nem használt berendezések szerepelhetnek az ajánlatban.
A műszaki előírásoknak való megfelelést minden fúvónál a jelleggörbék (szükség esetén műszaki leírással
kiegészítve) megadásával kérjük igazolni, hiánya esetében az ajánlat érvénytelen.
Minden, az ajánlatban felhasznált adatnak ellenőrizhetően szerepelnie kell jelleggörbéken, esetleg a műszaki
leírásban, hiánya esetében az ajánlat érvénytelen.
Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell az egyes fúvók műszaki adatlapjait és műszaki rajzait is, hiánya esetében az
ajánlat érvénytelen.
A motor 3 fázis 400V.
A légfúvók maximális fordulatszáma nem haladhatja meg a 10 000 rpm-t, ellenkező esetben nem kerül
értékelésre.
A légfúvóknak frekvenciaváltós üzem nélküli működésre is alkalmasnak kell lennie, ellenkező esetben nem kerül
értékelésre.
A frekvenciaváltó névleges árama és teljesítménye a motor adatlapjáról meghatározott, a névleges teljesítmény
hajtásának megfelelő.
A frekvenciaváltóhoz a szükséges – de legalább dU/dt – szűrő kötelező.
A frekvenciaváltó és szűrő legalább IP 50 védettségű legyen, falra szerelhető kivitelben.
A légfúvókat az üzemegységi központokba kérjük leszállítani – a teljesítés helye szerződés szerint.
Az ajánlattételhez szükséges műszaki paramétereket a „Műszaki adatokkal kitöltött életciklus táblázat-ajánlati
adatlappal” Excel táblázat tartalmazza. A táblázat három fő részből áll.
1. Műszaki alapadatok tábla
2. Ajánlattevő által kitöltendő adatok tábla
3. Értékelő tábla
Az ajánlattevőknek a 2. táblázatrészt kell értelemszerűen kitölteniük.
Műszaki alapadatok táblarész
A oszlop: a pozíció a légfúvók sorszáma, amely az ajánlattétel során kizárólag a beépítési hely megnevezésével
együtt kezelendő az azonosíthatóság érdekében. Amennyiben az ajánlat nem teszi lehetővé a beépítési hely
szöveges azonosítását, úgy az ajánlat érvénytelen.
B oszlop: A beépítési hely a fúvó szöveges azonosítója, kérjük szerepeljen az ajánlaton.
C oszlop: Qcél, vagyis az elérendő munkaponti légszállítás (Sm3/h). Standard köbméter alatt értendő: 288,15 K (20
°C ) hőmérsékletű és 1,01325 bar nyomású levegő.
D oszlop: Fúvók kimenő nyomása (mBar).
E oszlop: Frekvenciaváltós üzemre alkalmas motor.
F oszlop: Frekvenciaváltót is kérünk.
G oszlop: Éves szállított levegőmennyiség (m3/év)
H oszlop: Energia ár, amellyel a táblázat számítást végez.
I oszlop: 1m3 szállított levegő energiaigénye, amely az adott beépítési helyre vonatkozik, mért adatból számított,
és az elérendő cél maximumát jelenti. Az ennél nagyobb energiafelhasználás műszakilag nem elfogadható. (kW/
m3).
J1 oszlop: A beépítésre rendelkezésre álló hely mm-ben.
J2 oszlop: Egyéb feltételek, melyeket kérünk figyelembe venni.
Ajánlattevő által kitöltendő adatok táblarész
Ezek az adatok az ajánlattevő által értelemszerűen kitöltendők, melynek hiánya az ajánlatot értékelhetetlenné
teszi.
K oszlop: Az ajánlott légfúvó gyártójának megnevezése.
L oszlop: Az ajánlott légfúvó típusa.
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M oszlop: Nettó ár, vagyis az ajánlott légfúvó nettó ára forintban, amely tartalmazza az adott helyre az összes
járulékos tételeket és a szállítást.
N oszlop: a ténylegesen kialakuló munkaponton értelmezett légszállítás, amellyel a táblázat számítást végez (Sm3/
h).
O oszlop: Fúvó kimenő nyomás (mBar).
P oszlop: A légfúvó motorjának névleges teljesítménye (tájékoztató adat).
Q oszlop: P1, vagyis a munkaponton felvett teljesítménye a gépcsoportnak (légfúvó hidraulika és motor + ha van,
akkor a frekvenciaváltóval együttesen stb.), amellyel a táblázat számítást
végez. Amennyiben az ajánlat nem közli a P1 munkaponton felvett összesített teljesítményt, az ajánlat
érvénytelen.
R1 oszlop: A légfúvó csatlakozó mérete(i).
R2 oszlop: A fúvó tényleges vízszintes befoglaló méretei mm-ben.
S oszlop: A gépcsoport, vagyis a légfúvó és a motor együttes tömege.
Számoló-értékelő táblarész
T oszlop: A napi üzemórát a táblázat az éves m3 adatból és a munkaponti légszállításból számolja ki.
U oszlop: Fajlagos kWh/m3, vagyis egy m3 víz szállításának energiaköltsége a munkaponton. A táblázat a
munkaponti felvett (P1) teljesítményből és a munkaponti légszállításból számolja ki.
V oszlop: Éves felvett energia, vagyis a légfúvó által a munkaponton egy év alatt felvett villamos energia
mennyisége (kWh/év).
W oszlop: Éves energia költség, vagyis a légfúvó által a munkaponton egy év alatt elfogyasztott villamos energia
mennyisége forintban.
X oszlop: A légfúvó amortizációs időszaka (élettartama) alatt felvett villamos energia értéke (Ft/7év).
Y1 oszlop: Az élettartam költségét a légfúvó árának fele, valamint az élettartam (7 év) alatt felvett energia költség
összege adja. A légfúvó ára azért feleződik, mert az 50%-át pályázati támogatás biztosítja.
Y2 oszlop: Két fúvó együttes cseréje esetén, az élettartam költségét a légfúvók árának fele, valamint az élettartam
(7 év) alatt felvett energia költség összege adja. A légfúvók árai azért feleződnek, mert az 50%-át pályázati
támogatás biztosítja.
A részletes műszaki követelményeket a dokumentáció elválaszthatatlan részét képező műszaki dokumentáció
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: 5 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 060 - 158721
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Bátonyterenye 2 db légfúvó
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/03/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
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Hivatalos név: Aerzen Hungária Energetikai és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10949889243
Postai cím: Fehérvári Út 50-52
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: porubcsanszki.bela@aerzen.hu
Telefon: +36 303122700
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: 15738000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződés módosítás dátuma: 2022.08.05
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
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Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/11 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

39350000-0
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42122000-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3070-Bátonyterenye, szennyvíztisztító telep hrsz: 3818
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Heves Megyei Vízmű Zrt. közbeszereztetni kíván 3 részajánlat keretében a jelen felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban megjelölt beépítési helyekre kerülő légfúvókat, 1 részajánlat keretében energia hatékony
szivattyút kíván beszerezni.
A légfúvókra vonatkozó beépítési helyek és darabszámok az alábbiak:
1. rész: Bátonyterenye 2 db légfúvó
Csak új, korábban még nem használt berendezések szerepelhetnek az ajánlatban.
A műszaki előírásoknak való megfelelést minden fúvónál a jelleggörbék (szükség esetén műszaki leírással
kiegészítve) megadásával kérjük igazolni, hiánya esetében az ajánlat érvénytelen.
Minden, az ajánlatban felhasznált adatnak ellenőrizhetően szerepelnie kell jelleggörbéken, esetleg a műszaki
leírásban, hiánya esetében az ajánlat érvénytelen.
Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell az egyes fúvók műszaki adatlapjait és műszaki rajzait is, hiánya esetében az
ajánlat érvénytelen.
A motor 3 fázis 400V.
A légfúvók maximális fordulatszáma nem haladhatja meg a 10 000 rpm-t, ellenkező esetben nem kerül
értékelésre.
A légfúvóknak frekvenciaváltós üzem nélküli működésre is alkalmasnak kell lennie, ellenkező esetben nem kerül
értékelésre.
A frekvenciaváltó névleges árama és teljesítménye a motor adatlapjáról meghatározott, a névleges teljesítmény
hajtásának megfelelő.
A frekvenciaváltóhoz a szükséges – de legalább dU/dt – szűrő kötelező.
A frekvenciaváltó és szűrő legalább IP 50 védettségű legyen, falra szerelhető kivitelben.
A légfúvókat az üzemegységi központokba kérjük leszállítani – a teljesítés helye szerződés szerint.
Az ajánlattételhez szükséges műszaki paramétereket a „Műszaki adatokkal kitöltött életciklus táblázat-ajánlati
adatlappal” Excel táblázat tartalmazza. A táblázat három fő részből áll.
1. Műszaki alapadatok tábla
2. Ajánlattevő által kitöltendő adatok tábla
3. Értékelő tábla
Az ajánlattevőknek a 2. táblázatrészt kell értelemszerűen kitölteniük.
Műszaki alapadatok táblarész
A oszlop: a pozíció a légfúvók sorszáma, amely az ajánlattétel során kizárólag a beépítési hely megnevezésével
együtt kezelendő az azonosíthatóság érdekében. Amennyiben az ajánlat nem teszi lehetővé a beépítési hely
szöveges azonosítását, úgy az ajánlat érvénytelen.
B oszlop: A beépítési hely a fúvó szöveges azonosítója, kérjük szerepeljen az ajánlaton.
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C oszlop: Qcél, vagyis az elérendő munkaponti légszállítás (Sm3/h). Standard köbméter alatt értendő: 288,15 K (20
°C ) hőmérsékletű és 1,01325 bar nyomású levegő.
D oszlop: Fúvók kimenő nyomása (mBar).
E oszlop: Frekvenciaváltós üzemre alkalmas motor.
F oszlop: Frekvenciaváltót is kérünk.
G oszlop: Éves szállított levegőmennyiség (m3/év)
H oszlop: Energia ár, amellyel a táblázat számítást végez.
I oszlop: 1m3 szállított levegő energiaigénye, amely az adott beépítési helyre vonatkozik, mért adatból számított,
és az elérendő cél maximumát jelenti. Az ennél nagyobb energiafelhasználás műszakilag nem elfogadható. (kW/
m3).
J1 oszlop: A beépítésre rendelkezésre álló hely mm-ben.
J2 oszlop: Egyéb feltételek, melyeket kérünk figyelembe venni.
Ajánlattevő által kitöltendő adatok táblarész
Ezek az adatok az ajánlattevő által értelemszerűen kitöltendők, melynek hiánya az ajánlatot értékelhetetlenné
teszi.
K oszlop: Az ajánlott légfúvó gyártójának megnevezése.
L oszlop: Az ajánlott légfúvó típusa.
M oszlop: Nettó ár, vagyis az ajánlott légfúvó nettó ára forintban, amely tartalmazza az adott helyre az összes
járulékos tételeket és a szállítást.
N oszlop: a ténylegesen kialakuló munkaponton értelmezett légszállítás, amellyel a táblázat számítást végez (Sm3/
h).
O oszlop: Fúvó kimenő nyomás (mBar).
P oszlop: A légfúvó motorjának névleges teljesítménye (tájékoztató adat).
Q oszlop: P1, vagyis a munkaponton felvett teljesítménye a gépcsoportnak (légfúvó hidraulika és motor + ha van,
akkor a frekvenciaváltóval együttesen stb.), amellyel a táblázat számítást
végez. Amennyiben az ajánlat nem közli a P1 munkaponton felvett összesített teljesítményt, az ajánlat
érvénytelen.
R1 oszlop: A légfúvó csatlakozó mérete(i).
R2 oszlop: A fúvó tényleges vízszintes befoglaló méretei mm-ben.
S oszlop: A gépcsoport, vagyis a légfúvó és a motor együttes tömege.
Számoló-értékelő táblarész
T oszlop: A napi üzemórát a táblázat az éves m3 adatból és a munkaponti légszállításból számolja ki.
U oszlop: Fajlagos kWh/m3, vagyis egy m3 víz szállításának energiaköltsége a munkaponton. A táblázat a
munkaponti felvett (P1) teljesítményből és a munkaponti légszállításból számolja ki.
V oszlop: Éves felvett energia, vagyis a légfúvó által a munkaponton egy év alatt felvett villamos energia
mennyisége (kWh/év).
W oszlop: Éves energia költség, vagyis a légfúvó által a munkaponton egy év alatt elfogyasztott villamos energia
mennyisége forintban.
X oszlop: A légfúvó amortizációs időszaka (élettartama) alatt felvett villamos energia értéke (Ft/7év).
Y1 oszlop: Az élettartam költségét a légfúvó árának fele, valamint az élettartam (7 év) alatt felvett energia költség
összege adja. A légfúvó ára azért feleződik, mert az 50%-át pályázati támogatás biztosítja.
Y2 oszlop: Két fúvó együttes cseréje esetén, az élettartam költségét a légfúvók árának fele, valamint az élettartam
(7 év) alatt felvett energia költség összege adja. A légfúvók árai azért feleződnek, mert az 50%-át pályázati
támogatás biztosítja.
A részletes műszaki követelményeket a dokumentáció elválaszthatatlan részét képező műszaki dokumentáció
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: 134
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
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2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 15738000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Aerzen Hungária Energetikai és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10949889243
Postai cím: Fehérvári Út 50-52
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: porubcsanszki.bela@aerzen.hu
Telefon: +36 303122700
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):
1. A Szerződő Felek rögzítik, hogy 2022. március 07. napján szállítási szerződést kötöttek a
„2 db Aerzen D29S (30 kW) típusú fúvó IP 50 frekvenciaváltóval” tekintetében. (a
továbbiakban: Szerződés)
2. A Szerződő Felek a Szerződést a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
6:191. § (1)-(2) bekezdései alapján közös megegyezéssel a 3. pontban foglalt feltételekkel
módosítják és a szerződésnek a módosítással nem érintett része változatlan marad.
3. A Szerződés 4. pont 1. bekezdése rendelkezik a szállítási határidőről, melynek helyébe a
következő lép:
4. Szállítási határidő:
A készleten lévő fúvó(k) szállítási határideje a szerződéskötéstől számított 1 hónap.
A gyártásból érkező fúvó(k) szállítási határideje a szerződéskötéstől számított 5 hónap.
„4. Szállítási határidő:
A készleten lévő fúvó(k) szállítási határideje, valamint a gyártásból érkező fúvó(k) szállítási
határideje 2022.09.15. napja.”
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
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A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A Szerződő Felek a Szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(a
továbbiakban: Kbt.) 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján módosítják, a következő
indokokkal.
2
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint:
„(4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt
feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve
módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő
gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha
egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több,
egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes
módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e
rendelkezés megkerülését.”
A Szerződés teljesítésének határideje az aláírástól számított 5 hónap esetében 2022.08.07.
napján lejárna, azonban a szerződéskötést követően a Szállító ügyvezetője arról tájékoztatta a
Megrendelőt, hogy az elektronikai rendszereknél tapasztalható globális chiphiány
következtében kialakult körülmények miatt az új Hybrid fúvók gyárilag beépített AERtronik
rendszerrel kerülnek szállításra, és ennek a rendszernek a beszerzését és beépítését érinti jelen
esetben a fent meghatározott probléma. Az AERtronik rendszer magába foglal egy vezérlő
egységet, kijelzőt, motor startert, és több akár a gép leállítására is alkalmas biztonsági
szenzort.
Ezeket a körülményeket a Szállító kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre.
A módosítás kizárólag a szállítás határidejét érinti, így az nem változtatja meg a szerződés
általános jellegét.
5. A 3. pontban foglaltakon túl a Szerződés rendelkezései mindenben hatályban maradnak és a
Szerződés csak jelen módosítással együtt érvényes.
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: 15738000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 15738000 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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Kiskunmajsa Város Önkormányzata (16579/2022)
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: Kiskunmajsa Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK03941
Postai cím: Fő utca 82.
Város: Kiskunmajsa
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6120
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Váradiné dr. Tóth Zsuzsa
Telefon: +36 77481144
E-mail: varadine@kiskunmajsa.hu
Fax: +36 77481946
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kiskunmajsa.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kiskunmajsa.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Kiskunmajsa város közigazgatási területén
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
55524000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Kiskunmajsa város közigazgatási területén
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
55524000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Kiskunmajsa
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Kiskunmajsa város közigazgatási területén közétkeztetés biztosítása a hatályosjogszabályoknak és egyéb
vonatkozó szabályoknak megfelelően, az alábbi intézményekben:
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Kiskunmajsa Város Önkormányzata (6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82.)
1. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda, 6120 Kiskunmajsa, Bajcsy Zs. utca 14.
2. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda, 6120 Kiskunmajsa, Fő utca 111.
3. Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény, Ciróka Bölcsőde
6120 Kiskunmajsa, Csontos K. u. 7.
4. Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 6120
Kiskunmajsa, Fő u.69-71. és 6120 Kiskunmajsa, Iskola u. 17. és 6120 Kiskunmajsa, Csontos Károly utca 1-3. címen
Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium (6120 Kiskunmajsa Kálvária u. 6.)
1. Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Szak-gimnázium és Kollégium (Gimnázium), 6120 Kiskunmajsa Kálvária u. 6.
2. Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Szak-gimnázium és Kollégium (Kollégium), 6120 Kiskunmajsa Kálvária u. 7.
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda (6120 Kiskunmajsa, Csontos Károly u. 2.)
1. Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Iskola), 6120 Kiskunmajsa, Csontos Károly u. 2.
2. Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Tagóvoda), 6120 Kiskunmajsa, Szent László u. 11.
Korosztályok: 1-3, 4-6, 7-14, 15-18 év
Mennyiségi adatok (napi adagszámok összesen): reggeli 127, tízórai 675, ebéd 1221, uzsonna 891, vacsora 96
adag.
A fent meghatározott várható napi mennyiségektől + /- 20 % eltérés lehetséges.
Az ételadagok elkészítésének helyszíne: az önkormányzat tulajdonában álló, Vállalkozó részére üzemeltetési
szerződés keretébenátadásra kerülő 6120 Kiskunmajsa Kálvária u. 6. sz. alatti főzőkonyhában történik.
A nyertes Ajánlattevő feladata: Általános étkeztetés, azzal, hogy glutén érzékeny, tejfehérje allergiás, tejcukor
érzékeny, ill.egyéb speciális étkeztetést adott esetben biztosítani kell.
A nyertes Ajánlattevő a szerződés tárgyát képező ételadagokat a fent meghatározott - általa üzemeltetésre
átvett -főzőkonyhában készíti el, majd az ételeket saját fuvareszközével, saját költségén köteles a meghatározott
határidőig a teljesítésihelyekre (Tálalókonyhák és szállítási pontok) szállítani. Az oktatási intézményekben a
mindenkor hatályos tanév időszakon kívülcsökkentett kapacitású teljesítést (pl. szünetidőszaki foglalkozások,
szünidei étkeztetés kötelező biztosítása esetén) biztosítanikell!
Ajánlatkérő az üzemeltetési szerződések mellékletében található eszközlista szerint meglévő eszközöket a
teljesítéshezrendelkezésre bocsátja, a teljesítéshez szükséges minden további eszköz biztosítása Vállalkozó
feladata azzal, hogy azok aVállalkozó tulajdonában maradnak A teljesítési időszakban a tálaló és étkészletek,
ill. Ajánlatkérő által átadott bármilyen eszköz,felszerelési tárgy pótlását a nyertes Ajánlattevő biztosítja. Tálaló
és étkészletek, szállítóedényzet mosogatása az üzemeltetésreátvett konyhák (főző- és tálaló) vonatkozásában
nyertes Ajánlattevő feladata, a szállítási pontok esetén az adott intézményfeladata.
A nyertes Ajánlattevő és Ajánlatkérők valamennyi főző- és tálalókonyha vonatkozásában külön üzemeltetési
szerződést kötnek.
A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda részére Vállalkozó mindösszesen 20.000 Ft + ÁFA / hó bérleti
díjat fizet haviszámlázási gyakorisággal.
A Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Szak-gimnázium és Kollégium részére Vállalkozó mindösszesen 20.000 Ft +
ÁFA / hó bérletidíjat fizet havi számlázási gyakorisággal.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata részére Vállalkozó mindösszesen 400.000 Ft + ÁFA / hó bérleti díjat fizet havi
számlázásigyakorisággal.
A nyertes Ajánlattevőnek a teljesítési időszak alatt folyamatosan rendelkeznie kell a beszerzés tárgya szerinti
(közétkeztetés),legalább 30 millió Ft/év, és 10 millió Ft/káresemény nagyságú felelősségbiztosítással, melynek
igazolása szerződéskötési feltétel.
(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: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 206 - 426170
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Kiskunmajsa város
közigazgatásiterületén
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/09/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: TS-GASTRO KFT. (Névváltozással új név: Eatrend Korlátolt Felelősségű Társaság)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: PESTI ÚT 65.
Város: Albertirsa
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2730
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 612809200 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának időpontja: 2022.07.27.
Kiegészítés a VII.2.2) A módosítás okai ponthoz:
Az elmúlt hónapokban a különböző gazdasági szaklapok oldalain már napvilágot látott az, amit Vállalkozó
már 2022. január óta tapasztal a beszállító partnerekkel való ártárgyalások során, nevezetesen, hogy az
áremelkedés trendjét mutató maginfláció (nincs benne például a hatósági ár, az energiahordozók ára)
több, mint tíz éves rekordot döntött meg, 2022 márciusában az éves összevetésben számított infláció 8,5,
míg a maginfláció 9,1 százalék volt. A tárgyévet megelőző időszakra visszatekintő indexálási lehetőség
tehát sajnálatos módon egyre erőteljesebben elválik a reálgazdaságban tapasztalható áremelkedési
folyamatoktól.
Az infláció első számú hajtóereje a nyersanyag és az energia drágulása. Egy év alatt a járműüzemanyag ára
31%-kal emelkedett, de bizonyos élelmiszerek körében is jelentős növekedést láthatunk. Az étolaj 30%-kal,
a burgonya 27%-kal, a margarin 19%-kal drágább, mint tavaly ilyenkor.
Az alapanyag beszerzési árak változásáról is összeállítottak egy tájékoztató táblázatot kérelmükben, mely
szemlélteti a rendkívüli mértékű költségnövekedéseket.
A táblázatokból kiderül, hogy a költségnövekedések mértéke az alapanyagok tekintetében átlag + 19,7 %,
a bérköltségek tekintetében + 23 %, és az egyéb karbantartási szolgáltatások tekintetében + 9 %, amely
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fokozott költségracionalizálást igényelt és igényel jelenleg is konyhákban annak érdekében, hogy ez ne
mutatkozzon meg a szolgáltatások szakmai színvonalában.
Áremelkedés mértékének vizsgálata, elemzése:
Megrendelő különböző megközelítésekkel vizsgálta a rendkívüli áremelés mértékének %-os arányát, s
többek között az alábbiakat állapította meg:
a.) az egyszeri rendkívüli áremelés éves szinten vizsgálva 17,3 %-os elméleti emelkedést eredményez;
b.) 10 év alatt a rendkívüli emelés nélküli összeg a rendkívüli emelést követő összeghez viszonyítva: 9,4 %;
c.) Rendkívüli áremelés hatályba lépése előtti utolsó érvényes (évenként indexált, 2022.09.01-től
alkalmazandó) nettó adagárak összesen (valamennyi korcsoport valamennyi étkezése /reggeli, tízórai,
edéd, uzsonna adagár/) értéke nettó 4 383 Ft-ről a rendkívüli áremeléssel nettó 5145 Ft-ra emelkedik, mely
17,39 %-os emelkedést jelent.
Megállapítható, hogy bármelyik megközelítést is vizsgáljuk (pl. adagárak összesen értéke, egy éves
időszakra vonatkozó emelkedés), az emelkedés mértéke biztosan nem éri el az 50 %-ot, így 50 %-os
ellenérték növekedéssel nem jár.
Megállapítható továbbá az ismertetett indokok alapján, hogy a módosítást olyan körülmények tették
szükségessé, melyet Felek kellő gondossággal előre nem láthattak, s a módosítás nem változtatja meg a
szerződés általános jellegét.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148-150. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
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VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/11 (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):

506

Kiegészítő szójegyzék

55524000-9
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
55524000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Kiskunmajsa
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kiskunmajsa város közigazgatási területén közétkeztetés biztosítása a hatályosjogszabályoknak és egyéb
vonatkozó szabályoknak megfelelően, az alábbi intézményekben:
Kiskunmajsa Város Önkormányzata (6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82.)
1. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda, 6120 Kiskunmajsa, Bajcsy Zs. utca 14.
2. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda, 6120 Kiskunmajsa, Fő utca 111.
3. Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény, Ciróka Bölcsőde 6120
Kiskunmajsa, Csontos K.u. 7.
Csodavilág Mini Bölcsőde 6120 Kiskunmajsa, Iskola u. 18.
4. Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 6120
Kiskunmajsa, Fő u.69-71. és 6120 Kiskunmajsa, Iskola u. 17. és 6120 Kiskunmajsa, Csontos Károly utca 1-3. címen
Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium (6120 Kiskunmajsa Kálvária u. 6.)
1. Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Szak-gimnázium és Kollégium (Gimnázium), 6120 Kiskunmajsa Kálvária u. 6.
2. Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Szak-gimnázium és Kollégium (Kollégium), 6120 Kiskunmajsa Kálvária u. 7.
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda (6120 Kiskunmajsa, Csontos Károly u. 2.)
1. Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Iskola), 6120 Kiskunmajsa, Csontos Károly u. 2.
2. Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Tagóvoda), 6120 Kiskunmajsa, Szent László u. 11.
Korosztályok: 1-3, 4-6, 7-14, 15-18 év
Mennyiségi adatok (napi adagszámok összesen): reggeli 141, tízórai 689, ebéd 1235, uzsonna 905, vacsora 96
adag.
A fent meghatározott várható napi mennyiségektől + /- 20 % eltérés lehetséges.
Az ételadagok elkészítésének helyszíne: az önkormányzat tulajdonában álló, Vállalkozó részére üzemeltetési
szerződés keretébenátadásra kerülő 6120 Kiskunmajsa Kálvária u. 6. sz. alatti főzőkonyhában történik.
A nyertes Ajánlattevő feladata: Általános étkeztetés, azzal, hogy glutén érzékeny, tejfehérje allergiás, tejcukor
érzékeny, ill.egyéb speciális étkeztetést adott esetben biztosítani kell.
A nyertes Ajánlattevő a szerződés tárgyát képező ételadagokat a fent meghatározott - általa üzemeltetésre
átvett -főzőkonyhában készíti el, majd az ételeket saját fuvareszközével, saját költségén köteles a meghatározott
határidőig a teljesítésihelyekre (Tálalókonyhák és szállítási pontok) szállítani. Az oktatási intézményekben a
mindenkor hatályos tanév időszakon kívülcsökkentett kapacitású teljesítést (pl. szünetidőszaki foglalkozások,
szünidei étkeztetés kötelező biztosítása esetén) biztosítanikell!
Ajánlatkérő az üzemeltetési szerződések mellékletében található eszközlista szerint meglévő eszközöket a
teljesítéshezrendelkezésre bocsátja, a teljesítéshez szükséges minden további eszköz biztosítása Vállalkozó
feladata azzal, hogy azok aVállalkozó tulajdonában maradnak A teljesítési időszakban a tálaló és étkészletek,
ill. Ajánlatkérő által átadott bármilyen eszköz,felszerelési tárgy pótlását a nyertes Ajánlattevő biztosítja. Tálaló
és étkészletek, szállítóedényzet mosogatása az üzemeltetésreátvett konyhák (főző- és tálaló) vonatkozásában
nyertes Ajánlattevő feladata, a szállítási pontok esetén az adott intézményfeladata.
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A nyertes Ajánlattevő és Ajánlatkérők valamennyi főző- és tálalókonyha vonatkozásában külön üzemeltetési
szerződést kötnek.
A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda részére Vállalkozó mindösszesen 20.000 Ft + ÁFA / hó bérleti
díjat fizet haviszámlázási gyakorisággal.
A Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Szak-gimnázium és Kollégium részére Vállalkozó mindösszesen 20.000 Ft +
ÁFA / hó bérletidíjat fizet havi számlázási gyakorisággal.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata részére Vállalkozó mindösszesen 400.000 Ft + ÁFA / hó bérleti díjat fizet havi
számlázásigyakorisággal.
A nyertes Ajánlattevőnek a teljesítési időszak alatt folyamatosan rendelkeznie kell a beszerzés tárgya szerinti
(közétkeztetés),legalább 30 millió Ft/év, és 10 millió Ft/káresemény nagyságú felelősségbiztosítással, melynek
igazolása szerződéskötési feltétel.
(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: 120 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: 1210341850
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Eatrend Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: PESTI ÚT 65.
Város: Albertirsa
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2730
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
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): 1. Felek a Szerződés 23. pontjában meghatározott Vállalkozói egységárakat 2023. január 1-től az
alábbiakra módosítják:
Étkezési formák Étkezés 1. Nyersanyag költség (nettó, Ft/adag) 2. Előállítási egységár (nettó Ft/adag) 3.
Nettó adagár (Ft) /1+2/
Bölcsődei (1.3 év) Reggeli 127,00 Ft 33,00 Ft 160,00 Ft
Tízórai 76,00 Ft 46,00 Ft 122,00 Ft
Ebéd 304,00 Ft 100,00 Ft 404,00 Ft
Uzsonna 76,00 Ft 46,00 Ft 122,00 Ft
Óvodai (4-6 év) Tízórai 127,00 Ft 61,00 Ft 188,00 Ft
Ebéd 442,00 Ft 117,00 Ft 559,00 Ft
Uzsonna 127,00 Ft 61,00 Ft 188,00 Ft
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Általános Iskolai Reggeli 151,00 Ft 54,00 Ft 205,00 Ft
(7-14 év) Tízórai 190,00 Ft 48,00 Ft 238,00 Ft
Ebéd 531,00 Ft 181,00 Ft 712,00 Ft
Uzsonna 190,00 Ft 48,00 Ft 238,00 Ft
Vacsora 253,00 Ft 95,00 Ft 348,00 Ft
Gimnázium és kollégium Reggeli 367,00 Ft 76,00 Ft 443,00 Ft
15-18 év Ebéd 531,00 Ft 181,00 Ft 712,00 Ft
Vacsora 430,00 Ft 76,00 Ft 506,00 Ft
2. A Szerződés III/8. pontja alapján Felek közös egyetértéssel a szerződés időtartamát 2023. január 1-től
további 60 hónappal meghosszabbították, melyre a megkötött szerződés lehetőséget biztosított.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: Vállalkozó kérelmet nyújtott be a szerződés 23. pontjában rögzített, s évente
árindexált vállalkozói egységárak szerződés 25. pontjába nem tartozó rendkívüli egyszeri áremelésre, az
alábbi indoklásra tekintettel.
Rendkívüli éremelés indoklása:
Vállalkozó a jövőben várható és a már most kalkulálható rendkívüli költségnövekedések miatt
kezdeményezte a rendkívüli áremelést. Ismertette, hogy költségei növekedésének egyik legfőbb eleme
a 2022. január 1 napjától hatályba lépő újabb +17 % mértékű minimálbér és a +16% mértékű garantált
bérminimum emelés, mely ismét olyan plusz terhet ró a Vállalkozásra, mely mértékét tekintve nem volt
előre látható a szerződés megkötésekor. Fontos rögzíteni, hogy a keresetek ilyen mértékű emelkedése,
ami nem volt prognosztizálható 2017-ben.
VII.2.3) pontban a módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték a szerződés módosítás
nélkül, szerződésben rögzítettek szerint évente árindexált aktuális érték a jelen módosítást megelőzően.
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: 1032085450 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1210341850 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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Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (17072/2022)
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: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15714893
Postai cím: Szabolcs Utca 37-43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mile Márk főosztályvezető
Telefon: +36 17953802
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Fax: +36 17950783
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kef.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kormányzati épületek energetikai felújítása
Hivatkozási szám: EKR000658342020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Hold u. 1. épület energetikai felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45300000-0

További tárgyak:

45320000-6
45321000-3
45331000-6
45350000-5

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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45443000-4
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1054 Budapest, Hold u. 1. (hrsz.: 24781)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020
programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére
finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek
megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás
tárgya a „Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által üzemeltetett kormányzati épületek energetikai fejlesztése”
című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00003 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők
részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A projekt a Hold utca 1. sz. alatti (hrsz. 24781) irodaépület érinti. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V.
Kerületének Önkormányzata Képviselőtestületének 38/2011 (X.26) önkormányzati rendelete alapján az épület
helyi védettséget élvez, így a 7/2006 TNM rendelet által előírt követelményszint teljesítése alól nagyrészt
mentesül. Ezen épület az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült, de a határoló szerkezetek és
az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani
követelményeinek, így az épület jelentős hőveszteséggel működik. Az épületenergetikai beruházás a
padlásfödém utólagos hőszigetelését, a kapcsolt gerébtokos nyílászárók felújítását, egyéb nem homlokzati
nyílászárók cseréjét, főbejárati üvegportál cseréjét, a fűtési rendszer korszerűsítését, a VRF rendszer kiépítését,
világítás részleges korszerűsítését, épületfelügyeleti rendszer korszerűsítését, energiamenedzsment rendszer
kiépítését, valamint villamos energiát termelő napelem rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.)
TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél
magasabb megtakarítására.
Az épület energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkák során hőszigetelésre kell kerülnie az épület
zárófödémének. Szükséges az épület esetében a fűtési és HMV hálózat korszerűsítését elvégezni, a fűtési rendszer
szabályozását. Beépítésre kerül a VRF rendszer, az energiamenedzsment rendszer kiépítése, az épületfelügyeleti
rendszer - és részleges világítás korszerűsítés. Továbbá telepítésre kerül a napelemes rendszer.
Az épületenergetikai korszerűsítés a mintegy nettó 3.997 m2 alapterületű, teljes épületet érinti az alábbi főbb
tervezett kivitelezési tevékenységekkel
- Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival: 677 m2
- Meglévő árnyékolók korszerűsítése kapcsolódó munkáival: 245,58 m2
- Padlás utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival: 810 m2
- Padlástérben függőleges irányú utólagos hőszigetelés kapcsolódó munkáival: 30 m2
- Meglévő redőnyszekrényben utólagos hőszigetelés kapcsolódó munkáival: 108 m2
- Épületgépészeti hűtés- és fűtésrendszer korszerűsítése elektromos kapcsolódó munkáival: VRF kültéri egység
398 kW fűtőteljesítmény 6 db; VRF beltéri egység 177 db
- Világítási rendszer részleges korszerűsítése (álmennyezeti lámpatest elhelyezése): 300 db
- Épületfelügyeleti rendszer korszerűsítése, energiamenedzsment rendszer kiépítése: épületgépészeti vezérlés
kiépítése
- Megújuló energiafelhasználás - napelemes rendszerrel - kialakítása kapcsolódó munkáival: 41,87 kWp
A felújításra kerülő épületek a kivitelezési munkálatok teljes időtartama alatt használatban lesznek, Ajánlattevőnek
el kell fogadnia, hogy indokolt esetben a munkavégzés lehetősége korlátozott.
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött
költségvetések együttesen értelmezendők.
A közbeszerzés ismertetése csak a főbb feladatokat és mennyiségeket 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)
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2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2/16-2016-00003
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 063 - 158892
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Hold u. 1. épület energetikai felújítása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/03/23 (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: T-Invest '91 Fővállalkozó, Építőipari és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14481835
Postai cím: Ősz Utca 11.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
E-mail: tinvest@invitel.hu
Telefon: +36 62468945
Internetcím(ek): (URL) www.tinvest.hu
Fax: +36 62468945
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: 624989500 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés és a szerződésmódosítás VI.1. pontja alapján a kötbérmentes teljesítési véghatáridő 2022.
június 13. A szerződés VI.12. pontja szerint, a Szerződés Vállalkozó részéről kizárólag abban az esetben
minősül maradéktalanul teljesítettnek, ha a sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvételt követően a
műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv a műszaki ellenőr részéről kiadásra került, valamint a Megrendelő
kiállította a teljesítésigazolást. Noha a szerződésmódosítás – a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 108. §-a
szerinti ellenőrzési folyamat elhúzódása miatt - 2022. augusztus 05. napján került aláírásra, a kivitelezési
munka átvételére, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárására és a végszámla kifizetésére még nem került
sor, tehát a szerződés hatályban van.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
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Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § 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:
2022/08/11 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45300000-0

További tárgyak:

45320000-6

Kiegészítő szójegyzék

45321000-3
45331000-6
45350000-5
45443000-4
45453100-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1054 Budapest, Hold u. 1. (hrsz.: 24781)
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020
programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére
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finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek
megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás
tárgya a „Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által üzemeltetett kormányzati épületek energetikai fejlesztése”
című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00003 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők
részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A projekt a Hold utca 1. sz. alatti (hrsz. 24781) irodaépület érinti. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V.
Kerületének Önkormányzata Képviselőtestületének 38/2011 (X.26) önkormányzati rendelete alapján az épület
helyi védettséget élvez, így a 7/2006 TNM rendelet által előírt követelményszint teljesítése alól nagyrészt
mentesül. Ezen épület az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült, de a határoló szerkezetek és
az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani
követelményeinek, így az épület jelentős hőveszteséggel működik. Az épületenergetikai beruházás a
padlásfödém utólagos hőszigetelését, a kapcsolt gerébtokos nyílászárók felújítását, egyéb nem homlokzati
nyílászárók cseréjét, főbejárati üvegportál cseréjét, a fűtési rendszer korszerűsítését, a VRF rendszer kiépítését,
világítás részleges korszerűsítését, épületfelügyeleti rendszer korszerűsítését, energiamenedzsment rendszer
kiépítését, valamint villamos energiát termelő napelem rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.)
TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél
magasabb megtakarítására.
Az épület energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkák során hőszigetelésre kell kerülnie az épület
zárófödémének. Szükséges az épület esetében a fűtési és HMV hálózat korszerűsítését elvégezni, a fűtési rendszer
szabályozását. Beépítésre kerül a VRF rendszer, az energiamenedzsment rendszer kiépítése, az épületfelügyeleti
rendszer - és részleges világítás korszerűsítés. Továbbá telepítésre kerül a napelemes rendszer.
Az épületenergetikai korszerűsítés a mintegy nettó 3.997 m2 alapterületű, teljes épületet érinti az alábbi főbb
tervezett kivitelezési tevékenységekkel
- Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival: 677 m2
- Meglévő árnyékolók korszerűsítése kapcsolódó munkáival: 245,58 m2
- Padlás utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival: 810 m2
- Padlástérben függőleges irányú utólagos hőszigetelés kapcsolódó munkáival: 30 m2
- Meglévő redőnyszekrényben utólagos hőszigetelés kapcsolódó munkáival: 108 m2
- Épületgépészeti hűtés- és fűtésrendszer korszerűsítése elektromos kapcsolódó munkáival: VRF kültéri egység
398 kW fűtőteljesítmény 6 db; VRF beltéri egység 177 db
- Világítási rendszer részleges korszerűsítése (álmennyezeti lámpatest elhelyezése): 300 db
- Épületfelügyeleti rendszer korszerűsítése, energiamenedzsment rendszer kiépítése: épületgépészeti vezérlés
kiépítése
- Megújuló energiafelhasználás - napelemes rendszerrel - kialakítása kapcsolódó munkáival: 41,87 kWp
A felújításra kerülő épületek a kivitelezési munkálatok teljes időtartama alatt használatban lesznek, Ajánlattevőnek
el kell fogadnia, hogy indokolt esetben a munkavégzés lehetősége korlátozott.
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött
költségvetések együttesen értelmezendők.
A közbeszerzés ismertetése csak a főbb feladatokat és mennyiségeket 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: 2021/03/23 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/06/13 (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: 646125677
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: T-Invest '91 Fővállalkozó, Építőipari és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14481835
Postai cím: Ősz Utca 11.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
E-mail: tinvest@invitel.hu
Telefon: +36 62468945
Internetcím(ek): (URL) www.tinvest.hu
Fax: +36 62468945
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
4.1 Felek rögzítik, hogy a Szerződés IV.1. pontjának első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A jelen Szerződésben foglalt munkák ellenértéke: nettó 624.989.500,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 793.736.665,Ft (továbbiakban: vállalkozói díj), amelyen felül a felmerült elmaradó tételek, valamint módosult tételek,
továbbá új tételek költségeinek összegzése alapján adódó ellenértéket Vállalkozó jogosult pótmunka
jogcímén elszámolni mindösszesen nettó 21.136.177,- Ft + ÁFA azaz bruttó 26.842.945,- Ft összegben.”
A fentiekre tekintettel a teljes vállalkozói díj összege nettó: 646.125.677,- Ft + ÁFA, azaz bruttó
820.579.610,- Ft.
A Szerződés finanszírozása a „Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által üzemeltetett kormányzati
épületek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00003 azonosítószámú projekt forrásaiból,
továbbá – Megrendelő 2022. 04.27 -én kelt fedezetigazolása alapján – saját forrásból történik az alábbi
megbontás szerint:
- nettó 518.745.549,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 658.806.847,-Ft KEHOP-5.2.2.-16-2016-00003 azonosítószámú
projekt forrásaiból,
- nettó 127.380.128,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 161.772.763,- Ft saját költségvetési forrásból kerül
finanszírozásra. „
4.2 A Szerződés kötbérmentes véghatárideje a munkaterület átadás-átvételének megtörténtétől számított
12 hónap, jelen esetben 2022. május 6. Felek rögzítik, hogy a 3.15 pontban részletezett okból a Szerződés
VI.1. pontjának első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Vállalkozó által jelzett pótmunkák elvégzésének időigénye együtt 26 munkanap. Erre való tekintettel a
Vállalkozó teljesítésének kötbérmentes véghatárideje a jelen szerződésmódosítás (Vállalkozási szerződés
1. sz. módosítása) szerint 2022. június 13. az alábbi kikötéssel:
- a fűtési rendszer fűtési szolgáltatást akadályozó kiviteli munkálatai nem kezdődhetnek meg a fűtési
szezon befejezésének időpontja (április 30.) előtt;
- a fűtési rendszer fűtési szolgáltatást biztosító kiviteli munkálatait be kell fejezni a fűtési szezon
megkezdésének (szeptember 30.) időpontjáig.”
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat: Technikai okból történt jelen pont megjelölése.
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A szerződésmódosítás jogalapja a Kbt. 141. § (2) bekezdés. A műszaki módosítások költségvonzata együtt,
mindösszesen nettó 21.136.177,- Ft, amely összeg nem haladja meg az eredeti szerződés értékének
15%-át. A szerződés általános jellegét a módosítás nem változtatja meg, ahhoz illeszkedik, Vállalkozó
feladata továbbra is a Hold utca 1. épület energetikai felújítása, amely az eredeti szerződés tárgya is volt.
A szerződésmódosítás keretében az épület rendeltetésszerű, biztonságos és gazdaságos működése
érdekében olyan műszaki szükségességből felmerülő munkák elvégzése vált indokolttá, amelyek a
létesítmény használhatóságát, műszaki színvonalát és esztétikai megjelenését szolgálják.
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett
tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 624989500 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 646125677 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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MVM Émász Áramhálózati Kft. (17077/2022)
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: ÉMÁSZ Hálózati Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40147473
Postai cím: Dózsa György út 13.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU31
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Boglárka
Telefon: +36 12382284
E-mail: kozbeszerzes@elmu.hu
Fax: +36 12382867
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.elmuemasz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Villamos fogyasztásmérők_ÉMÁSZ
Hivatkozási szám: EKR001195862020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
31213300-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Egyfázisú hatásos, közvetlen csat. előfiz. fogym.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
31213300-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU31 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye, telephelye, raktárai Magyarország
területén
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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Áruszállítási keretszerződés keretében az ÉMÁSZ Hálózati Kft. részére egyfázisú hatásos, közvetlen csatlakozású
elektronikus előrefizetős fogyasztásmérők
ELŐREFIZETŐS: Egyfázisú, egy tarifás, MID szerinti A osztálypontosságú, közvetlen csatlakozású, elektronikus
előrefizetős villamos energia fogyasztásmérő hatásos energia egyirányú mérésére
A két éves előirányzott mennyiség összesen 13 450 db + 30 % mennyiségi eltérési lehetőséggel
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés időtartama alatt nem kerül lehívásra a teljes keretösszeg.
Részletes leírás a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 030 - 077819
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Egyfázisú hatásos, közvetlen csat. előfiz. fogym.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/01/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Ganz Mérőgyár Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41332120
Postai cím: Táncsics Mihály Utca 11
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: istvan.szabo@itron.com
Telefon: +36 202313637
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: 396775 Pénznem: EUR
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás időpontja: 2022.07.01.
Ajánlatkérőnek az EKR sajátossága miatt tárgyi (3.) rész szerződésmódosításáról szóló hirdetményt, csak az
előző (2.) rész TED-en történő megjelenését (2022.08.05) követően van lehetősége feladni.
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: 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:
2022/08/11 (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):

31213300-5
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
31213300-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU31 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye, telephelye, raktárai Magyarország
területén
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Áruszállítási keretszerződés keretében az ÉMÁSZ Hálózati Kft. részére egyfázisú hatásos, közvetlen csatlakozású
elektronikus előrefizetős fogyasztásmérők

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.159

519

ELŐREFIZETŐS: Egyfázisú, egy tarifás, MID szerinti A osztálypontosságú, közvetlen csatlakozású, elektronikus
előrefizetős villamos energia fogyasztásmérő hatásos energia egyirányú mérésére
A két éves előirányzott mennyiség összesen 13 450 db + 30 % mennyiségi eltérési lehetőséggel
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés időtartama alatt nem kerül lehívásra a teljes keretösszeg.
Részletes leírás a dokumentációban.
(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: 396775
Pénznem: EUR
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Ganz Mérőgyár Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41332120
Postai cím: Táncsics Mihály Utca 11
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: istvan.szabo@itron.com
Telefon: +36 202313637
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):
Tekintettel arra, hogy a Vevőnél a szervezeti átalakulást (EMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft. megszűnése és az MVM
Csoporthoz való csatlakozás) követően a szerződés teljesítési folyamatához kapcsolódó SUS rendszer
kivezetésre került a Vevő által használt programok közül, a teljesítéshez az SAP rendszert szükséges
igénybe venni.
1. Felek a fentiek miatt a keretszerződés vonatkozó pontjait a Kbt. 141. § (4) bek. c) pontjára tekintettel az
alábbiak szerint módosítják:
V.2. A megrendelés fogadása
A megrendelést az Eladónak az MVM Émász Áramhálózati Kft. részéről az SAP rendszer automatikus
e-mail üzenetként küldi meg. A megrendelések fogadásának és a szállítási határidő visszaigazolását Eladó
e-mailben köteles a fogadástól számított 5 naptári napon belül megtenni. Vevő köteles figyelembe venni
a megrendelés visszaigazolásoknál, ha Eladó előzetesen jelzi a gyártás leállást.
A részvételi dokumentumban rögzített műszaki tartalom szerinti termék legyártása a teljesítés helyére
történő leszállításával, annak átvételével történő igazolással.
Az árut a következő okmányoknak kell kísérnie: minőségi bizonyítvány, szállítólevél, melyen kötelezően
fel kell tüntetni a következő adatokat: a megrendelés száma, az áru megnevezése, az áru mennyisége, az
áru egységára, szállítás dátuma.
A teljesítés akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha Eladó a termékeket a teljesítési határidőn belül, a
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teljesítés helyén, a megrendelt mennyiségben és minőségben átadja, és a termékek minősége megfelel a
vonatkozó előírásoknak, továbbá a teljesítés igazolása Vevő részéről megtörtént.
Külföldi adóilletőségű Eladónak a beszállítás előtt legalább 48 órával meg kell adnia jelen szerződés 2.
számú melléklet szerinti, az EKÁER kéréshez szükséges adatokat.
V.3. A teljesítési határidő
A teljesítés a keretszerződésnek és az az alapján kibocsátott megrendeléseknek megfelelően történik.
Vevő féléves, havonta megújuló mennyiségi igény előrejelzést küld (rolling forecast), mely a
megrendelések alapját képezi.
Eladó a termékeket a megrendelés visszaigazolásától számított 20 (húsz) munkanapon belül – külön felár
felszámítása nélkül – a megrendelésben megadott mennyiségek szerint és helyszínre köteles leszállítani.
Vevő az áruk teljesítés helyén történő átvételekor kizárólag mennyiségi átvételt végez. Vevő az áru
beépítésekor képes a minőségi eltérés észlelésére (pl. nem a megrendelt áru került leszállításra vagy nem
a műszaki követelményeknek megfelelő áru került leszállításra).
Vevő az áru beépítésének helyén, a beépítést megelőzően végzi el a teljesítés helyén átvett áruk minőségi
ellenőrzését, és az észlelést követő 2 (kettő) munkanapon belül esetleges kifogásairól Eladó
kapcsolattartóját írásban értesíti. A minőségi átvétel során megállapított hibás teljesítés esetében Eladó
köteles az átadás-átvétel újbóli időpontját előre egyeztetni Vevő szakmai kapcsolattartójával. A hibás
termék(ek) csomagolásból történő kibontásakor Vevő fényképfelvételekkel ellátott jegyzőkönyvet készít.
Az Vevő meghatározott alapmennyiség konszignációs készlet tartását írja elő.
Az Vevő a keretszerződés alapján várhatóan havi rendszerességgel hívja le (rendeli meg) az Eladótól a
termékeket.
A keretszerződés értéke, jellege, időtartama, továbbá egyéb pontjai változatlanok.
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 Vevőnél a szervezeti átalakulást (EMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft. megszűnése és az
MVM Csoporthoz való csatlakozás) követően a szerződés teljesítési folyamatához kapcsolódó SUS rendszer
kivezetésre került a Vevő által használt programok közül, a teljesítéshez az SAP rendszert szükséges
igénybe venni.
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: 396775 Pénznem: EUR
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 396775 Pénznem: EUR
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Semmelweis Egyetem (16705/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65859157
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: 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): www.semmelweis.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Klinikák takarítása 48 hónapra
Hivatkozási szám: EKR001471652019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
90910000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Fogászati és Szájsebészeti Oktató Int. takarítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90911000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem, Fogászati és Szájsebészeti Oktató
Intézet, 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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A Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet épületének teljes körű takarítása a keretösszeg (nettó 91 790 939 Ft)
kimerüléséig, de legfeljebb 48 hónapra.
Az Intézetben a betegellátás reggel nyolctól este nyolcig történik. Este nyolctól reggel nyolcig, valamint a
munkaszüneti napokon sürgősségi betegellátás folyik. Betegággyal nem rendelkezik, viszont jelentős a járóbeteg
forgalom.
Az épület ambulancia része felújított, további felújítás nem várható. Az épület többi része régi.
Takarítandó terület nagysága az épületen belül 2 331,4, m², továbbá az épület előtti járdaszakasz, kb. 20 méter
hosszú.
Külön megrendelhető szolgáltatások:
- rendkívüli helyzeteket követő eseti takarítás (Pl: csőtörés, tetőbeázás, egyéb havaria helyzetet követő takarítás;
egyes helyiségek festés utáni takarítása; rendezvények utáni takarítás, stb.)
- homlokzati nyílászárók külső- és belső takarítása, részben alpin vagy állványos technológiával (évente két
alkalommal). A tisztítandó ablakfelületek nagysága 1108 m² körül
A Klinika egyes helyiségeinek felsorolását, azok higiénés kategóriába sorolását, a takarítás időbeni feltételeit
(hétvégén és munkaszüneti napokon történő takarítás) részletesen a műszaki leírás részét képező Helyiségkönyv
tartalmazza.
A részletes közbeszerzési műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
Vállalkozó köteles a szerződés teljes időtartama alatt érvényes általános felelősségbiztosítási szerződéssel
rendelkezni, amely megfelel a szerződés tárgyának, értéke eléri az alább jelölt értékeket:
— min. 10 000 000 HUF limithatárt káresetenként, és
— min. 30 000 000 HUF éves kárfedezeti összeget.
A biztosításnak a szerződésen kívül okozott károkért való helytállásra, harmadik személyek személyi sérüléseire
és tárgyrongálási káraira, üzemi baleseti felelősségbiztosításra és a Vállalkozó és az összes alvállalkozó
alkalmazottaira ki kell terjednie.
Fő finanszírozási feltételek:
A szolgáltatás ellenértékét Ajánlatkérő utólag, az igazolt teljesítést követően, a teljesítésigazolás birtokában
havonta a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (10) bekezdései, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.) szerinti kötelező
szabályok alkalmazásával, a számla igazolt kézhezvételét követően 60 napon belül banki átutalással teljesíti, a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. §
a) pontja alapján.
Az egyes takarítási feladatok ellátása megrendelés alapján történik a szerződéstervezet 5.1. pontjában
részletezettek szerint a Helyiségkönyvben szereplő feladatok alapul vételével. A megrendelés visszavonásig
érvényes, illetve a szerződéstervezetben foglaltak szerint módosítható.
Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §, valamint a
behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére jogosult.
A kifizetés pénzneme: HUF.
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 a Kbt. 27/A. §-a alapján köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek
megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az
Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó
szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az ár kritériumként megadott értékelési részszempontok esetében a fordított arányosítást, a minőségi
kritériumként megadott értékelési részszempont esetében a szélső értékkel korrigált arányosítás módszerét
alkalmazza Ajánlatkérő.
(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: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 150 - 368361
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4115-24/GFIBSZI/2020 Rész száma: 1 Elnevezés: Fogászati és Szájsebészeti Oktató Int.
takarítása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/07/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: MINERVA FMH Létesítmény Higiéniai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55710655
Postai cím: Kiss Ernő Utca 3/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1046
Ország: Magyarország
E-mail: rossi.andrea@minervafmh.hu
Telefon: +36 708828100
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12260072
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: 91790939 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának időpontja: 2022. 08. 02.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
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VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati 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:
2022/08/11 (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):

90910000-9
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90911000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem, Fogászati és Szájsebészeti Oktató
Intézet, 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet épületének teljes körű takarítása a keretösszeg (nettó 91 790 939 Ft)
kimerüléséig, de legfeljebb 48 hónapra.
Az Intézetben a betegellátás reggel nyolctól este nyolcig történik. Este nyolctól reggel nyolcig, valamint a
munkaszüneti napokon sürgősségi betegellátás folyik. Betegággyal nem rendelkezik, viszont jelentős a járóbeteg
forgalom.
Az épület ambulancia része felújított, további felújítás nem várható. Az épület többi része régi.
Takarítandó terület nagysága az épületen belül 2 331,4, m², továbbá az épület előtti járdaszakasz, kb. 20 méter
hosszú.
Külön megrendelhető szolgáltatások:
- rendkívüli helyzeteket követő eseti takarítás (Pl: csőtörés, tetőbeázás, egyéb havaria helyzetet követő takarítás;
egyes helyiségek festés utáni takarítása; rendezvények utáni takarítás, stb.)
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- homlokzati nyílászárók külső- és belső takarítása, részben alpin vagy állványos technológiával (évente két
alkalommal). A tisztítandó ablakfelületek nagysága 1108 m² körül
A Klinika egyes helyiségeinek felsorolását, azok higiénés kategóriába sorolását, a takarítás időbeni feltételeit
(hétvégén és munkaszüneti napokon történő takarítás) részletesen a műszaki leírás részét képező Helyiségkönyv
tartalmazza.
A részletes közbeszerzési műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
Vállalkozó köteles a szerződés teljes időtartama alatt érvényes általános felelősségbiztosítási szerződéssel
rendelkezni, amely megfelel a szerződés tárgyának, értéke eléri az alább jelölt értékeket:
— min. 10 000 000 HUF limithatárt káresetenként, és
— min. 30 000 000 HUF éves kárfedezeti összeget.
A biztosításnak a szerződésen kívül okozott károkért való helytállásra, harmadik személyek személyi sérüléseire
és tárgyrongálási káraira, üzemi baleseti felelősségbiztosításra és a Vállalkozó és az összes alvállalkozó
alkalmazottaira ki kell terjednie.
Fő finanszírozási feltételek:
A szolgáltatás ellenértékét Ajánlatkérő utólag, az igazolt teljesítést követően, a teljesítésigazolás birtokában
havonta a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (10) bekezdései, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.) szerinti kötelező
szabályok alkalmazásával, a számla igazolt kézhezvételét követően 60 napon belül banki átutalással teljesíti, a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. §
a) pontja alapján.
Az egyes takarítási feladatok ellátása megrendelés alapján történik a szerződéstervezet 5.1. pontjában
részletezettek szerint a Helyiségkönyvben szereplő feladatok alapul vételével. A megrendelés visszavonásig
érvényes, illetve a szerződéstervezetben foglaltak szerint módosítható.
Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §, valamint a
behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére jogosult.
A kifizetés pénzneme: HUF.
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 a Kbt. 27/A. §-a alapján köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek
megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az
Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó
szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az ár kritériumként megadott értékelési részszempontok esetében a fordított arányosítást, a minőségi
kritériumként megadott értékelési részszempont esetében a szélső értékkel korrigált arányosítás módszerét
alkalmazza Ajánlatkérő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 91790939
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: MINERVA FMH Létesítmény Higiéniai Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55710655
Postai cím: Kiss Ernő Utca 3/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1046
Ország: Magyarország
E-mail: rossi.andrea@minervafmh.hu
Telefon: +36 708828100
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12260072
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek a szerződés nettó keretösszegének változatlanul hagyása mellett az egységárakat módosították a
szerződés 3.7. pontja és a Kbt. 141. § (2) bekezdése és a (4) bekezdés a) pontja alapján.
Felek a szerződésmódosítást 2022. augusztus 2-án írták alá. Az aláírás napja a hatálybalépés napja.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, e körülmények
előre nem láthatóságának magyarázata:
Vállalkozó megkereséssel fordult a Semmelweis Egyetem Szolgáltatási Igazgatóságához, melyben
díjemelés iránti kérelmet adott elő. A kérelmét azzal indokolta, hogy a szolgáltatásukban releváns részt
képviselő bérköltségek, a minimálbér kötelező emelése miatt jelentősen megemelkedtek, továbbá, a
térségünket érintő gazdasági válság a vegyszerek és a zsákok árának exponenciális emelkedését hozta, így
tevékenységük gazdaságossága csak egy minimum 10%-os vállalási díj emeléssel tartható fenn. Vállalkozó
egyidejűleg árelemek módosítása iránti kérelmet terjesztett elő. melyre a szerződés 3.7. pontjában
szereplő szakágazati inflációs ráta 2,5 %-ot elérő mértékű változása esetén van lehetőség.
A Szerződés 3.7. pontja az alábbiakat tartalmazza: „Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés
hatálybalépésének évfordulóján megvizsgálják a KSH honlapján közzétett szakágazati inflációs rátát,
és amennyiben az előző naptári évre vonatkozó, a KSH honlapján közzétett ágazati inflációs ráta eléri
2,5 %-ot, Vállalkozó jogosult az évfordulótól számított 5 munkanapon belül árelemek módosítást
kezdeményezni”.
A Megrendelő válaszlevelében arról tájékoztatta a Vállalkozót, hogy az Egyetem kizárólag a Kormány
703/2021. (XII. 15.) számú, a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum
megállapításáról szóló rendelete alapján lát lehetőséget szerződésmódosításra, tekintettel a béremelés
meghatározott mértékére, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában rögzített szerződésmódosítási
feltételrendszer keretein belül. Az Egyetem a MATISZ éves nettó takarítási óradíjak számítási módszertanát
is figyelembe véve megvizsgálta a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésének mértékét,
az emelkedés tényleges hatását, a szociális hozzájárulás, szakképzési hozzájárulás szabályozásának
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kedvező változását. Az Egyetem a változást csak a minimálbér és garantált bérminimum több évet átfogó
(számításainkban 2017-2021. éveket), jellemző éves változását meghaladó mértéket tudta figyelembe
venni, mivel álláspontja szerint Vállalkozónak a nevezett költségtényező jellemző változásával ajánlatadás
során számolnia kellett. Mind ezek alapján az Egyetem 5,5 %-os vállalkozói díjnövekedést magába
foglaló, leghamarabb a szerződésmódosítás aláírásának napjával hatályba lépő szerződésmódosítást lát
lehetségesnek.
A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács a közbeszerzési szerződések módosítása, teljesítése
tárgyában 2022. május 12-én Útmutató jelent meg (továbbiakban: útmutató), amely leírja, hogy az előre
nem láthatóság körében azt kell igazolniuk a feleknek, hogy az adott szerződés megkötésekor kellő
gondosság tanúsítása mellett sem volt előre látható az árak emelkedése. A feleknek az árak emelkedése
nem elegendő hivatkozási alap a szerződésmódosításhoz, az előre nem látható körülmények fennállását
és azoknak a konkrét szerződés tárgyával való közvetlen okozati összefüggését szükséges igazolni.
Továbbá a feleknek olyan mértékű módosításban kell megegyezniük, ami csak a rendes üzleti kockázat
mértékét meghaladó változás kezeléséről szól, és ezáltal az ajánlatkérő nem vállal át indokolatlanul
kockázatot a vállalkozótól, hanem a felek megosztják azt.
A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács az útmutatóban felhívta a figyelmet arra, ha a
szerződésbe – eredetileg – a jövőbeli áremelkedések kezelésére a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont szerinti
indexálás beépítésre került az árváltozás teljes spektrumára vonatkozóan (minden árelemre), akkor
később a szerződés teljesítése során az áremelkedésekre tekintettel aggályos a szerződés Kbt. 141. § (4)
bekezdés c) pont szerinti módosítása, hiszen ez esetben az előre nem láthatóság nem állapítható meg,
mivel ajánlatkérő az áremelkedéssel már a szerződés megkötése előtt, a közbeszerzési eljárás előkészítési
fázisában számolt. Másként fogalmazva, a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján a szerződésbe
eredetileg beépített indexálási módszer eredendő hibája, illetve hiányossága nem teremthet alapot egy, a
módszert érintő későbbi szerződésmódosításra.
A Szerződésekben nem került pontosan rögzítésre, hogy felek pontosan melyik KSH indexet alkalmazzák
a Szerződés hatálya alatt. 2020. évre a KSH által közölt 81.2 Takarítás szolgáltatói index mértéke 103,4
% volt, 2021-es évre KSH adatot nem közölt, azonban helyette https://www.ksh.hu/stadat_files/ara/
hu/ara0067.html tábla 81. oszlop Építmény-üzemeltetés, zöldterület kezelés indexet lehet alkalmazni a
takarítási tárgyú szerződéseknél.
A fentiekben hivatkozott 2021. éves index 3,6 %, így a Szerződés 3.7. pontja alapján a Vállalkozó jogosult
díjmódosítást kezdeményezni.
A Megrendelő az útmutató megjelenése előtt a minimálbér emelés mértékére tekintettel értesítette
Vállalkozót a díjemelés 5,5 %ban történő lehetőségéről, azonban Megrendelő az útmutatóban foglaltakra
tekintettel nem lát lehetőséget a Kbt. 141. § (4) bekezdés c.) pontja alapján a díjelemek módosítására.
Tekintettel arra, hogy a Szerződés 3.7. pontja nem tartalmaz rendelkezést az emelés mértékére, ezért
Felek figyelembe vették az alábbiakat: A bérek a kiadások jelentős részét képezik a cég működésében,
és a működés gazdaságossága múlik a Vállalkozói díjkorrekción, így a minimálbér 2022.évi változása a
KSH adatai szerint olyan rendkívüli mértékű volt az előző évekbeli változásokhoz képest (2019. és 2020.
év 9%, 2021. év 4 %, 2022. év 19,5 %), hogy azzal a szerződés megkötésekor a Felek nem számolhattak.
Ugyanakkor a munkáltatók bér után fizetendő közterhei 4 %-kal csökkentek (Szocho: -2,5 %, Szakképzési
hozzájárulás: -1,5 %). A KSH index azonban – sem a 2020-as, sem a 2021-as – ezt vállalkozói költséget nem
tudta figyelembe venni, hiszen ez 2022. január 1. napjától jelentkező plusz kiadás.
Felek a Szerződést a fent leírtak figyelembevétele mellett, a Ptk., illetve a Szerződés 3.7. pontja alapján
közös megegyezéssel 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: 91790939 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
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Érték áfa nélkül: 91790939 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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.159

529

MNB-Biztonsági Szolgáltatások Zártkörűen Működő Részvénytársaság (16129/2022)
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: MNB-Biztonsági Szolgáltatások Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25023802243
Postai cím: Alkotás Utca 50. C épület V. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Wágner Richárd Károly
Telefon: +36 306572972
E-mail: wagnerr@mnbbzrt.hu
Fax: +36 14122460
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.mnbbzrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.mnbbzrt.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/EKR001030172022/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/EKR001030172022/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 szereplő
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: Személy- és vagyonvédelmi szolgáltatás 2022
Hivatkozási szám: EKR001030172022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

531

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79710000-4
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Személy- és vagyonvédelmi, valamint recepciós szolgáltatás biztosítása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó
becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás
céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Személy- és vagyonvédelmi szolgáltatás 2022
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79992000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: elsődlegesen Budapest, vagy az Ajánlatkérő meghatározása
szerint Magyarország közigazgatási határain belül, az eseti megrendelésben meghatározott helyszíneken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Személy- és vagyonvédelmi, valamint recepciós szolgáltatás biztosítása
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• csomag- és személyátvizsgálás, be- és kiléptetési tevékenység;
• őrzési tevékenység felállított őrrel és járőrrel;
• rendezvénybiztosítás;
• recepciós.
A megkötendő szerződés nettó 3.582.677.623,- Ft keretösszegre vonatkozik.
A közbeszerzés mennyiségi adatai (a meghosszabbítás időtartamának mennyiségével együtt)
- őrzött objektumok száma: várhatóan 8
- óraszám összesen: várhatóan 1.126.625 óra
- objektumok összes területe: várhatóan 86.856 m²
- várható 1000 fős rendezvény: 8 db
- csomagátvilágító rendszerrel ellátott feladatellátási helyek várható száma: 6 db, ahol egyidejűleg 2-2 fő
vagyonőrnek kell szolgálatot teljesítenie
- egyidejűleg várhatóan 30 db személy- és vagyonőrnek kell rendszeresen használni a Nemzeti Média és
Hírközlési Hatóság által kiállított országos hatályú rádióengedélyhez kötött működésű, minimum 1 Watt sugárzási
teljesítményű, UHF frekvenciatartományban működő digitális rádió adó-vevő készüléket.
Felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a személy- és vagyonvédelmi, valamint a
magánnyomozói tevékenység szabályairól) 14. § (2) bekezdése alapján nem köthető további alvállalkozóval
szerződés jelen szolgáltatás teljesítése során, a szerződést tehát kizárólag a nyertes ajánlattevő teljesítheti.
A Kbt. 65. § (7) bekezdéstől eltérően nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés
során a feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása tartalmazza.
A III.1.4) pont folytatása:
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolás módok felsorolása és rövid leírása:
Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja és (3a) bekezdés b) pontja alapján az eljárást
megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 72 hónap legjelentősebb közbeszerzés tárgya
(személy- és vagyonvédelmi, valamint recepciós feladatok ellátása) szerinti referenciák ismertetését, amelyben az
alábbiakat kell megadni:
• a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja, év/hó/nap),
• a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,
• az elvégzett munka rövid bemutatását, (a szolgáltatás tárgya, 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 23. §-a szerint az ajánlattevő
nyilatkozatát, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21/A. § szerint a 21. § (3) bekezdés a) pontja alkalmazásában az ajánlatkérő a
teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény
vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
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
igazoló oklevél, továbbá az ajánlattételi határidő napján érvényes személy- és vagyonőri igazolvány másolatokkal,
akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakmai önéletrajz részletesen – dátumokkal (év/hó) – térjen ki a szakember által végzett szakmai gyakorlatra.
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A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében
személyesen részt vesz.
A gazdasági szereplőnek meg kell adnia, hogy melyik szakembert melyik pozícióra kívánja bemutatni.
M3) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés i) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló
eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (7) bekezdésre, a Kbt. 35. § (2)
bekezdés a) pontjára, a Kbt. 65. § (6) bekezdésére és a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
A Kbt. 65. § (7) bekezdéstől eltérően nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés
során a feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
A Kbt. 114. § (2) bekezdés szerint a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán
arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az
eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást
megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7)
bekezdés szerinti felhívására köteles benyújtani.
A folytatást a II.2.14) pont 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:
Ajánlattevő többváltozatú ajánlatot nem tehet.
A szerződés meghosszabbítható.
A szerződés a 2 (kettő) év időtartam lejártát követően további 1 (egy) évvel meghosszabbodik, kivéve
amennyiben a Megbízó legalább 60 (hatvan) nappal a 2 (kettő) év lejárta előtt a Megbízottnak megküldött írásbeli
jognyilatkozatával nyilatkozik, hogy nem kíván élni a szerződéshosszabbítás lehetőségével.
Amennyiben a szerződés meghosszabbodott a 3 (három) év időtartam lejártát követően további még 1 (egy)
évvel meghosszabbodik, kivéve amennyiben a Megbízó legalább 60 (hatvan) nappal a 3 (három) év lejárta előtt
a Megbízottnak megküldött írásbeli jognyilatkozatával nyilatkozik, hogy nem kíván élni a szerződéshosszabbítás
lehetőségével.
A III.1.4) pont folytatása:
Az alkalmassági minimum követelmények:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
M1) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 72 hónapon belül befejezett, de
legfeljebb 108 hónapon belül megkezdett
1) a közbeszerzés tárgya (személy- és vagyonvédelmi, valamint recepciós feladatok ellátása) szerinti 1 db olyan
referenciával, amely egy megrendelőtől származó, minimum 6 db objektumban minimum 360 ezer órában
összesen legalább 30.000 m2 terület (irodaépület[ek]) ellátására vonatkozik,
2) a közbeszerzés tárgya (személy- és vagyonvédelmi, valamint recepciós feladatok ellátása) szerinti 1 db olyan
referenciával, amely keretében az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési
és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti érvényes,
üzemeltetési engedély birtokában végzett ionizáló sugárzást kibocsájtó röntgenberendezéssel végrehajtott
csomag és/vagy postai küldemény átvizsgálást,
3) legalább 2 db, eseményenként legalább 750 fő részvételével megtartott rendezvény biztosítására vonatkozó
referenciával.
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M2.1) legalább 15 fő személy- és vagyonőrrel, akik mindegyike rendelkezik 3 éves vagyonőri szakmai gyakorlattal
és az ajánlattételi határidő napján érvényes személy- és vagyonőri igazolvánnyal,
M2.2) legalább 3 fő biztonságszervezői végzettséggel (OKJ 5286101 vagy azzal egyenértékű végzettség) és őrzés
védelmi feladatok irányítása terén minimum 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező vezetővel,
M2.3) legalább 16 fő, az ajánlattételi határidő napján érvényes az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a
kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti
alapfokú sugárvédelmi képzettségről szóló oklevéllel vagy igazolással rendelkező személy- és vagyonőrrel.
Az M2.1) és M2.2) pontok között átfedés nem megengedett.
M3) legalább 14 db, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság által kiállított országos hatályú rádióengedélyhez
kötött működésű, UHF frekvenciatartományban működő digitális rádió adó-vevő készülékkel.
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: Kizáró okok felsorolása:
o Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjaiban
meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
o A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki
részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolás módok felsorolása és rövid leírása:
Megkövetelt igazolási mód:
o A Kbt. 114. § (2) bekezdése, a Kbt. 67. § (1) bekezdése, továbbá 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.
§-a szerint ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és
m) pontjaiban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját – a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint
– kell igazolnia.
o 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.
o Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában szabályozott öntisztázás lehetőségére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása:
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlatkérő előírja, hogy érvénytelen az ajánlat, amennyiben
a Magyarországon letelepedett ajánlattevő nem rendelkezik az alábbiak valamelyikével:
&#61485; az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési
rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti engedéllyel (közös
ajánlat esetén a közös ajánlattevők valamelyikének rendelkeznie kell ezen engedéllyel),
&#61485; az SzVMt-ben meghatározott és az illetékes rendőrkapitányság által kiállított személy- és
vagyonvédelmi tevékenység ellátásához szükséges érvényes működési engedéllyel (közös ajánlat esetén
valamennyi közös ajánlattevőnek rendelkeznie kell ezen engedéllyel),
&#61485; a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet
szerint meghatározott frekvenciaengedéllyel (közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők valamelyikének
rendelkeznie kell ezen engedéllyel),
illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő nem rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához a
Magyarországon letelepedett ajánlattevőre vonatkozóan előírt engedéllyel egyenértékű, a letelepedése
szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
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Előzetes igazolás: A Kbt. 114. § (2) bekezdés szerint a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban
a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági
követelmények teljesülnek.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat
tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények
tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint,
az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerinti felhívására köteles benyújtani.
Igazolási mód:
Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében csatolni kell az ajánlatban az alábbiakat:
&#61485; az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési
rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti engedélyt (közös
ajánlat esetén a közös ajánlattevők valamelyikének rendelkeznie kell ezen engedéllyel),
&#61485; az SzVMt-ben meghatározott és az illetékes rendőrkapitányság által kiállított személyés vagyonvédelmi tevékenység ellátásához szükséges érvényes működési engedély meglétéről
szóló dokumentumot (közös ajánlat esetén valamennyi közös ajánlattevőnek rendelkeznie kell ezen
engedéllyel),
&#61485; a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet
szerint meghatározott frekvenciaengedély meglétéről szóló dokumentumot (közös ajánlat esetén a közös
ajánlattevők valamelyikének rendelkeznie kell ezen engedéllyel),
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén csatolnia kell a letelepedése szerinti ország
nyilvántartásában szereplésről szóló igazolás, vagy a Magyarországon letelepedett ajánlattevőre
vonatkozóan előírt engedéllyel egyenértékű, a letelepedése szerinti országban előírt engedély,
jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolás másolati példányát.
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolás módok felsorolása és rövid leírása:
Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
P) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgyából (személy- és vagyonvédelmi,
valamint recepciós szolgáltatás nyújtásából) származó – általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy a gazdasági szereplő mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (7) bekezdésre, a Kbt. 35. §
(2) bekezdés a) pontjára, a Kbt. 65. § (6) bekezdésére és a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
A Kbt. 65. § (7) bekezdéstől eltérően nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a
teljesítés során a feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
A Kbt. 114. § (2) bekezdés szerint a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő
csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat
tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények
tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint,
az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerinti felhívására köteles benyújtani.
Az alkalmassági minimum követelmények:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
P) az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év – általános forgalmi adó nélkül számított –
közbeszerzés tárgyából (személy- és vagyonvédelmi, valamint recepciós szolgáltatás nyújtásából)
származó árbevétele nem éri el mindösszesen a 1800 millió forintot.
A folytatást a II.2.4) és II.2.14) pont tartalmazza.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
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A szerződés teljesítése 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: &#61485; a személyés vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény,
&#61485; a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005.
évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet,
&#61485; a vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj éves változásáról és a megállapítására vonatkozó
eljárási szabályokról szóló 374/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet
&#61485; A belügyminiszter közleménye a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2022. évi
összegéről (2.938,- Ft/óra)
&#61485; a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló
703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet
&#61485; a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A Nyertes ajánlattevő a teljesítésnek a Ajánlatkérő általi igazolásához szükséges teljesítésigazolási dokumentációt
a tárgyhót követő hó 2. (második) munkanapjáig köteles elektronikus formában a Ajánlatkérő munkatársának
megküldeni. A teljesítésigazolás kiállítására, illetve a teljesítésigazolás Nyertes ajánlattevő részére történő
átadására, a Nyertes ajánlattevő szerződésszerű teljesítése esetén a Kbt. 135. § (1) bekezdésében rögzítettekre
figyelemmel a teljesítésigazolási dokumentáció kézhezvételétől számított 2 (kettő) munkanapon belül kerül sor.
A Nyertes ajánlattevő a teljesítés Ajánlatkérő általi elismerését követően állítja ki a számláját. A számla ellenértékét
Ajánlatkérő a számla kiállításától számított 30 (harminc) napon belül átutalja a Nyertes ajánlattevő által a
vonatkozó számlán megjelölt pénzforgalmi bankszámlaszámra a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak
szerint.
Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér összege késedelmes óránként a szerződésszegéssel érintett eseti
megrendelésben megrendelt létszám alapján 4.500,- Ft/óra/fő, azaz négyezer-ötszáz forint per óra per fő a
késedelem minden megkezdett órájára.
Hibás teljesítési kötbér: A hibás teljesítési kötbér összege óránként a szerződésszegéssel érintett eseti
megrendelésben megrendelt létszám alapján 4.500,- Ft/óra/fő, azaz négyezer-ötszáz forint per óra per fő a hibás
teljesítés minden megkezdett órájára
Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbér mértéke az adott eseti megrendelés vonatkozásában a teljes havi
eseti megrendelési díj összegének 15%-a (tizenöt százaléka), az összes eseti megrendelés érintettsége esetén a
nettó keretösszegből a szerződésszegés időpontjában még meglévő összeg 30%-a (harminc százaléka).
Részletes 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
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)
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IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Értékelési szempontok:
Név: Szakmai ajánlat kidolgozottságának mértéke és szakmai megfelelőség
Súlyszám: 40
Név: Személy- és vagyonvédelmi szolgáltatás nettó óradíja (nettó Ft/óra/fő)
Súlyszáma: 60
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány szerint bírálja el.
• Az értékelése során adható pontszám: 1-10.
• Értékelési módszer: Az ár esetén fordított arányosítás módszere. A Szakmai ajánlat kidolgozottságának
mértéke és szakmai megfelelősége szempont esetén sorbarendezés (rangsorba állítás) és a fordított
arányosítás módszerek együttes alkalmazásának módszere.
• Az Ár szempont elnevezése:
&#61485; Személy- és vagyonvédelmi szolgáltatás nettó óradíja (nettó Ft/óra/fő)
• A Szakmai ajánlat kidolgozottságának mértéke és szakmai megfelelősége szempont alszempontjai és
súlyszámai:
&#61485; A szerződés keretében alkalmazni kívánt személy- és vagyonőrök toborzási, kiválasztási,
felkészítési és munkába állítási eljárás folyamata és módszere, súlyszám: 20
&#61485; A szerződés keretében a személy- és vagyonőrök ellenőrzésére alkalmazni kívánt módszerek,
műszaki megoldások súlyszám: 20
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2022/08/29 (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:
1) A részajánlattételének kizárásának indoka(i): A szolgáltatások nem oszthatók oly módon, hogy az a
közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. A részajánlattétel negatívan hatna beszerezni kívánt
szolgáltatás minőségére, illetve a szerződés teljesítésének körülményeire.
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2) A szolgáltatás teljesítésébe alvállalkozó, munkaerő-kölcsönző a 2005. évi CXXXIII. törvény 14. § (2)
bekezdése alapján nem vehető igénybe.
3) A keretmegállapodás megkötésére a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján kerül sor.
4) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdés alapján a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó
szervezet alapítását.
5) Csatolni kell az ajánlatban aláíró személyek aláírási címpéldányának másolatát, vagy a 2006. évi V.
tv. 9. § (3) bekezdésnek megfelelően elkészített, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett
aláírásmintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, csatolni kell a cégjegyzésre
jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.
6) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevőnek csatolni kell a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Az ajánlattevőnek az EKR-ben nyilatkoznia kell arról, hogy a gazdasági szereplőnél változásbejegyzési
eljárás van-e folyamatban.
7) A Kbt. 66. § (2) és (5) bekezdés alapján nyilatkozni szükséges. Adott esetben csatolandó továbbá az
üzleti titokról szóló nyilatkozat.
8) Ha az ajánlattevő az ajánlatában – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja
használni, csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat, különösen a szétválási,
kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
9) A különböző devizák Ft-ra történő átszámításánál a felhívás feladásának napján érvényes MNB
dev.árfolyamokat kell alkalmazni. Csatolni kell a nem HUF-ban megadott összegek tekintetében az
átszámítást tartalmazó iratot.
10) Közös ajánlat esetén csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot
közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
11) Közös ajánlat esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2a) bekezdés szerinti meghatalmazást
tartalmazó okiratot, amelynek ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult
gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok
megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
12) Ajánlatkérő a felhívásban a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai
alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban
határozta meg a felhívás valamennyi alkalmassági követelményét.
13) Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi,
illetve az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt. 132. § szerint.
14) Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével köti 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.
15) Kizárólag büntetlen előéletű személyek jogosultak a teljesítésben részt venni, akik nem állnak a
szerződéssel érintett foglalkozástól eltiltás vagy intézkedés hatálya alatt.
16) Megbízott kötelezettsége, hogy a szerződés hatálybalépésének a napján és a szerződés teljes
időtartama alatt:
&#61485; rendelkezzen az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának
részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet szerinti egyszerűsített telephely biztonsági
tanúsítvánnyal vagy telephely biztonsági tanúsítvánnyal (közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők
valamelyikének rendelkeznie kell ezen engedéllyel)
&#61485; szerepel az Alkotmányvédelmi Hivatal által a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló
2016. évi XXX. törvény szerinti irányadó jegyzéken (közös ajánlat esetén valamennyi közös ajánlattevőnek
rendelkeznie kell ezen engedéllyel)
17) A szerződés aláírásakor igazolni kell, hogy ajánlattevő rendelkezik szakmai felelősségbiztosítással,
melynek éves kártérítési limitje eléri a 150 millió Ft/év, az esetenkénti kártérítési limitje eléri a 45 millió
Ft/kár összegeket. Közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők valamelyikének rendelkeznie kell az előírt
felelősségbiztosítással.
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18) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
19) FAKSZ: Buzsáki Attila 00284, Kerekes Anita 00181, Dr. Budai Zoltán 00783.
20) 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.
21) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal
szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett
nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A-C. §-ai tartalmaz.
22) Ajánlatkérő az eljárás dokumentumait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR
rendszerben regisztrált gazdasági szereplő részére biztosítja.
23) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve
http://nekszt.hu/tamogatas/
24) Ajánlati kötöttség: ajánlattételi határidőtől számított 30 naptári nap.
25) A Tanács (EU) 2022/576 rendelete szerinti Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a
tilalom személyi hatálya saját magára kiterjed-e vagy sem.
26) Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Kbt. és végrehajtási rendeleteinek
előírásai szerint kell eljárni.
27) Az ajánlatok felbontásának ideje: 2022. augusztus 29. 11:00 óra, helye: https://ekr.gov.hu. Információk
a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés
részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. § szerint. Az ajánlat kizárólag elektronikus
úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu) A
bontási eljárás a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdés szerint történik.
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
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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:
2022/08/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára
szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan
mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben
megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
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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)
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Besenyszög Város Önkormányzata (16890/2022)
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: Besenyszög Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15732970216
Postai cím: Dózsa György Út 4.
Város: Besenyszög
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5071
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Tímea
Telefon: +36 304445810
E-mail: varga.timea413@gmail.com
Fax: +36 56487178
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.besenyszog.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.besenyszog.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/EKR000806862022/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/EKR000806862022/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:
TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00020 - ZÖLDÜLŐ BESENYSZÖG
Hivatkozási szám: EKR000806862022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés Besenyszög Város Önkormányzata TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00020 azonosító számú
„ZÖLDÜLŐ Besenyszög - Sportliget kialakítása Besenyszögön” projekt keretében
A kivitelezési területet két részre osztja a Jászladányi út, a 3225 számú közút. Az úttól nyugatra
elhelyezkedő terület, jelenleg piac-és rendezvénytérként használják. Délről és nyugatról a Millér
főcsatorna északról magántelkek határolják, terep a főcsatorna felé lejt. A terület nagy része fűvel borított,
fák és néhány bokorsor található rajta, illetve egy színpad és előtte egy beton lap burkolattal ellátott rész.
Erzsébet kert
A területen a meglévő színpad és az épületek is megmaradnak. A földmedrű árkok vezetik el a Jászladányi
útról lefolyó csapadékvizet, karbantartásukat el kell végezni, a leendő park területén található közkút is
megmarad. A területen található fák a tervezett parknak is részét fogják képezni, a tereprendezés során
meg kell kímélni őket, vizsgálatukat gallyazásukat el kell végezni.
A park területére tervezett térkő burkolatú sétaút két ágból áll („A” „B”) Az „A” ág nulla szelvénye
csatlakozik a tervezett közösségi ház járdájához, áthalad az Erzsébet kert területén, csatlakozik hozzá a
„B” ág a 0+024,2 szelvényben. A sétaút hossza 45,2 m, ezen keresztül közelíthető meg a Millér főcsatorna
partján található meglévő emlékmű. Szélessége egységesen 2,25 m. Keresztesése mindenhol 1,5%.
A „B” ág csatlakozik a Jászladányi út melletti meglévő beton lépcsőhöz. 18,2 méter hosszú. Csatlakozik az
„A” ághoz annak 0+024,2 szelvényében. Szélessége egységesen 2,25 m, keresztesése 1,5%.
Az „A” és a „B” találkozásánál kialakításra kerül egy 8,00X8,00 méteres négyzet alakú, térkő burkolatú tér. A
szélén egy pad és egy hulladékgyűjtő kerül elhelyezésre. Kialakításra kerül még egy játszótér, a szükséges
helyeken ütéscsillapító homok burkolattal, és füvesítéssel, körülötte évelő és hagymás növényekkel, 5
paddal és két hulladékgyűjtővel.
Az „A” ág mellett két oldalon, a tér utáni szakaszon, rózsákat kell ültetni. A „B” ág mellett a szelvényezés
szerinti baloldalra japán som (Viburim) kerül telepítésre. A játszótér mellé a közútfelőli oldalra loncot
kell telepíteni. A közösségi ház és a játszótér közé Spireat kell ültetni. A területen megtalálható fákon
kívül 4 darab új fa (mezei juhar) kerül telepítésre. A helyszínrajzon megjelölt helyekre. Füvesítéssel,
tereprendezéssel, és növények ültetésével új zöldterületek és nyitott terek jönnek létre.
Sétány
A Jászladányi úttól keletre elhelyezkedő területen a Millér főcsatorna és a labdarúgó pálya között térkő
burkolatú sétány került megtervezésre. 0+000 szelvényében csatlakozik egy más beruházás keretében
megvalósuló járdaszakaszhoz, mely összeköti a tervezett gyalog és kerékpárúttal. A tervezett sétány
keresztesése 1,5% a csatorna irányába, alkalmazkodva a terepviszonyokhoz.
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A sétány szelvényezés szerinti jobb oldalára fasort kell telepíteni (11 db mezei juhar). A sétány elején,
annak két oldalán Spirea és rózsa ültetését a helyszínrajzon megjelölt módon kérjük.
A meglévő betonborítású sportpálya és a tervezett sétaút között, szabadtéri sporteszközöket kell
elhelyezni, az aktív kikapcsolódást kedvelők számára. A sétány mentén elhelyezésre kerül négy pad, és
három darab szemétgyűjtő is, a helyszínrajzon feltüntetett helyen. A sétaút mentén füvesített nyitott teret,
és zöldterületet hozunk létre.
A sétaút hossza 240,70 m a Szegfű utca végénél található zöld területen véget ér. A sétány melletti
focipálya kiszolgáló épületének, bejárója mellé két 3X5 méteres térkő burkolatú területen kerékpáros
pihenőt kell építeni. Az egyik burkolt felületre két asztalt és hozzá tartozó négy padot valamint egy
szemétgyűjtőt kell elhelyezni. A másikon öt kerékpártámasz elhelyezésével, tíz bicikli elhelyezésére
alkalmas tárolót hozunk létre.
Tervezett burkolatok összesítése:
Tervezett viacolor térburkolat 6,0 cm szürke: 569,00 m2
Ütéscsillapító homok burkolat: 16,20 m2
Keresztmetszeti kialakítás
A tervezett sétautak szélessége 1,50; 2,25 méter, keresztesésük egységesen 1,5% burkolatuk 6,0 cm
térkő. Oldalsó megtámasztásukat mindkét oldalon kerti szegély biztosítja. A burkolat szintjét a rendezett
terepszint fölé kell emelni 5 centiméterrel. A keresztmetszeti kialakítás a hetes számú rajzon van ábrázolva.
Pályaszerkezet
A megbízóval történt egyeztetés alapján, a kialakításra kerülő térburkolatok az alábbi pályaszerkezettel
kerülnek megvalósításra: Park és sétány térburkolata:
− 6,0 cm vastag beton térkő burkolat
− 4,0 NZ 0/4 fektető zúzalék
− 15,0 cm 0-32 FZKA útalap kiékelve
− 20,0 cm Homokos-kavics fagyvédő réteg
Kivitelezés, építés
A tervezett létesítmények kivitelezésének megkezdése előtt Minősítési és Mintavételi tervet kell a
kivitelezőnek összeállítani, melyet a megrendelővel és a megrendelő képviselőjével a műszaki ellenőrrel
jóvá kell hagyatni. A munkavégzés csak is kizárólag a jóváhagyott MMT-t követően kezdhető meg. A
munkák megkezdése előtt a meglévő állapotról a kivitelezőnek két példány állapotrögzítő videó felvételt
kell készíteni, melyet a megrendelőnek és a műszaki ellenőrnek át kell adni. Az érintett utcák lakosságát
írásban a kivitelezés megkezdése előtt értesíteni szükséges. A tervezett nyomvonalba eső fák kivágására
a növénytelepítési terv alapján az engedélyt meg kell kérni. A kivitelezés minden érintett szakaszon
kitűzéssel kezdődik, melyet a műszaki ellenőrrel jóvá kell hagyatni. A jóváhagyott kitűzést követően
kezdhető meg a nyomvonal kiemelése. A terv szerinti pályaszerkezet kiépítése során minden szerkezeti
egységre meghatározott ellenőrző méréseket és vizsgálatokat kell elvégezni. A megfelelő ellenőrző
vizsgálatok birtokában az eltakarási engedélyt követően kezdhető meg a szerkezet tovább építése.
A kivitelezés során az ingatlanok megközelíthetőségét minden napszakban biztosítani szükséges. A
pályaburkolat kiépítése csak a megfelelő alépítmények kiépítését követően eltakarási engedély birtokában
kezdhető meg.
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:
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x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Besenyszög Város Önkormányzata TOP-2.1.2-15JN1-2016-00020 azonosító számú „ZÖLDÜLŐ Besenyszög - Sportliget kialakítása Besenyszögön” projekt
keretében indított kivitelezési feladatok esetében Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét a beszerzés
tárgyának, jellegének, valamint az építéssel érintett munkaterület nagysága és elhelyezkedése (a teljesítés
egy része ugyanazon helyrajziszám alatt folyik) alapján megvizsgálta, és akként határozott, hogy a
beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege, valamint a beruházás mérete, műszaki tartalma nem
teszik célszerűvé a részekre történő megbontást és a részajánlat tétel lehetőségének biztosítását. A
felvonulási létesítmények mozgatása, az építési anyagok biztosítása költségtakarékosabb egy részre
történő ajánlatadás esetében. Az organizációhoz szükséges terület korlátozott, a kivitelezés ütemezése,
a különböző munkaterületek átadása egy ajánlattevő esetében oldható meg a legoptimálisabban,
tekintettel a földrajzilag összefüggő területet alkotó teljes építési területre, valamint az építési területen
belüli a munkaterületek egymáshoz viszonyított közelségére. A beruházás keretében elvégzendő
munkanemekre, illetve a munkavégzés időbeli feltételeire tekintettel a részekre történő ajánlattétel
biztosítása a felelős és hatékony pénzgazdálkodás elvét figyelembe véve sem osztható. A kivitelezési
feladatban foglalt munkarészek kivitelezés-szervezésben és műszakilag összefonódnak,így a beruházás
munkaszervezése, valamint az esetleges garanciális jogok érvényesítése egy ajánlattevő esetében
hatékonyabban megoldhatóak.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
ZÖLDÜLŐ Besenyszög projekt– Sportliget kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45210000-2

További tárgyak:

45232451-8

Kiegészítő szójegyzék

45232452-5
45233228-3
45247000-0
45262500-6
45221250-9
45247130-0
45310000-3
45350000-5
45430000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5071 Besenyszög, Jászladányi út 454 hrsz.
5071 Besenyszög, Jászladányi út 440 hrsz.
5071 Besenyszög, Jászladányi út 452 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II.1.4. folyt.:
A tervezett nyomvonal kiépítését követően geodéziai bemérést kell készíteni.
Utcabútorok, sporteszközök, játékok a kert, a játszótér és a sétány területén a burkolatok elkészülte után, a
tervezett padokat, hulladékgyűjtőket, sporteszközöket és játékokat el kell helyezni.
Közösségi épület
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Erzsébet-kert közparkjában közösségi épületegyüttest tervezett. A területen jelenleg egy használaton
kívüli, egylégterű nyeregtetős régi gazdasági épület található, mely felújításra és korszerűsítésre szorul.
A beruházás során a meglévő épület felújítása illetve bővítése kerül, melyben helyi értékesítési pont déli
irányból illetve a fedett-nyitott tér felöl is megközelíthető. A 4,62 m2 alapterületű raktár az értékesítési
helyiségből nyílik. A tervezett akadálymentes mosdó nyugati irányból a közösségi térből nyílik. A 61,95 m2
hasznos alapterülettel rendelkező fedett-nyitott tér nyugati irányból teljesen
nyitott, déli irányból vasbeton pillérek közé épített 90 cm magas mellvédfalak határolják.
A telken belül 4 db személygépkocsit parkolóhely kerül kialakításra, melyből 1 db akadálymentes
kialakítású.
Meglévő épületrész bruttó alapterülete hőszigetelés után: 42,07 m2
Tervezett bővítmény bruttó alapterülete: 64,60 m2
Tervezett bruttó beépített terület összesen: 106,67 m2
Tervezett helyiséglista:
01 Helyi értékesítési pont greslap 21,51 m2
02 Raktár greslap 4,62m2
03 Akadálymentes mosdó greslap 4,41m2
04 Fedett nyitott tér térkő 61,95m2
Összesen 92,49 m²
Árazatlan költségvetési kiírás kitöltésének szabályai:
Az ajánlati ár meghatározásánál felhívjuk ajánlattevők figyelmét az alábbiakra:
- az árazatlan költségvetésben cellavédelemmel ellátott költségeket NEM KELL árazni, mert azon részekhez
(anyag, és/vagy díjtételek) kapcsolódó építési feladatok esetében nem releváns az egység- és összár;a nem
cellavédelemmel ellátott anyag-és díjköltségek árazása kötelező,
- az árazott költségvetésben a helyes képletezés ellenőrzése,esetleges javítása ajánlattevők felelőssége
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a hatósági és közműszolgáltatói átadások, hozzájárulások és
engedélyek beszerzésének ellenértékét is.Árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza az építési beruházás
megvalósításához szükséges összes elkülöníthető munkafázis tételszámát, megnevezését, mennyiségét,
valamint az ajánlattevő általi beárazást lehetővé tevő üres anyagköltség, munkadíj rovatot. Az árazatlan
költségvetési kiírást KD tartalmazza (EKRrendszerben). A szerződés tárgya által indokoltan a műszaki
leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik, amely egy
adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra is
utalhat. Az ilyen hivatkozás alkalmazása,indokolt, mert nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően
pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden
esetben alkalmazza AK. Amennyiben az adott költségvetési tételnél a fentiek szerinti típus megjelölés
szerepel, és attól AT eltér, akkor kötelező benyújtani egyenértékűségi nyilatkozatot, az adott tétel(ek)
vonatkozásában. AK az egyenértékűséget vizsgálhatja, nem megfelelő, azaz paramétereit tekintve nem
egyenértékű termék megajánlása esetében az ajánlat érvénytelen. Árajánlattal megegyező költségvetési
főösszesítőt kell benyújtani. AT tervdokumentáció részét képező árazatlan költségvetést köteles kitölteni.
Az árazatlan költségvetés összesítések eredményét (nettó anyag/díj összesent) kell a főösszesítőbe
átvezetni. A felolvasólapjának mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft) sorába a költségvetési főösszesítő
mindösszesen nettó ajánlati ár sor eredményét kell bemásolni!
Amennyiben AT a tervdokumentációban eltérést, hiányt észlel, észrevétele van, azt írásban jelezze az adott
tétel
vonatkozásában, mennyiség megjelölésével. AK az észrevételeket értékeli, és szükség esetén az
észrevételek alapján a költségvetési főösszesítőt korrigálja az abban meghatározottak szerint. Ajánlattevők
az árazatlan költségvetést, és költségvetési főösszesítőt jóváhagyás nélkül nem egészíthetik ki, és
nem módosíthatják. Az AT által eltérő műszaki tartalmú, az Ajánlatkérői korrekciótól eltérő, vagy
annak hiányában, a dokumentációban meghatározottól eltérő költségvetésű ajánlat érvénytelenségét
eredményezheti a hiánypótlást követően.
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A költségvetési főösszesítőben található kiegészítő sor „Esetleges ajánlattevői észrevételekre adott
válaszok alapján, a megrendelő által elrendelt kiegészítő (elmaradó vagy új) tételek” szolgál az ajánlattevői
észrevételek alapján költségvetési korrekcióra. A kiadott árazatlan költségvetés és költségvetési
főösszesítő minden sora kötelezően kitöltendő. AK előzetesen azoknál a tételeknél, ahol az adott tétel
szempontjából, anyag vagy díjtétel nulla, az adott cellát levédte, azt módosítani, abba árat írni nem
lehet. Ha egy költségvetési tétel hiányzik, akkor azt új kiegészítő tételként az ajánlattevői észrevételek
alapján meghatározott, minden ajánlattevőnek megküldött excel táblázat tartalmazza majd adott
esetben, melynek végösszegét kell az „Esetleges ajánlattevői észrevételekre adott válaszok alapján,
a megrendelő által elrendelt kiegészítő (elmaradó vagy új) tételek” két cellájába bemásolni. A váll.-i
szerződés átalányáras, többletmunka és a megrendelő által el nem rendelt pótmunka nem számolható
el, így az ajánlatadás időszakában nem jelzett költségvetés és az üzemszerű használatra alkalmas műszaki
állapot elkészítése közötti esetleges eltérés kockázata az ajánlattevőt terheli.
A költségvetési főösszesítő üres cellát nem tartalmazhat! Az ajánlat érvénytelen, ha a hiánypótlást
követően sem ad az AT ajánlatot minden, ajánlatkérő által az árazatlan költségvetési kiírásban
meghatározott, tételre! Amennyiben AT ezzel ellentétes ajánlatot tesz, ajánlata érvénytelen lehet a
hiánypótlást követően a Kbt. 71. § (8) bek b) pont figyelembevételével.
(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 III.1.3-M.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények
körében meghatározott MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli
szakmai tapasztalata (min. 0 hónap, maximum 36 hónap) 10
2 3. A III.1.3-M.2 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározott
MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (min. 0
hónap, maximum 36 hónap) 10
3 4. A III.1.3-M.3 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározott
MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (min. 0
hónap, maximum 36 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 11 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
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Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00020
II.2.13) További információ
II.2.7 pont kiegészítése:
A munkálatok befejezésének határideje: szerződéskötéstől számított 11 hónap azzal, hogy a Ajánlatkérő a
határidő módosításra vonatkozó módosítási igényt nyújtott be a Támogatónak.
HELYSZÍNI bejárás: tekintettel arra, hogy a teljeđítés helyszíne nyitott, nem elzárt területen van,
Ajánlatkérő nem tart helyszíni bejárást. Ajánlattevők a helyszínt bármikor megtekinthetik.
AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL MEGHATÁROZOTT KÜLÖNLEGES KÖVETELMÉNYEK, KÖRÜLMÉNYEK,
SZOLGÁLTATÁSOK
A jelen közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének a következőket kell figyelembe vennie az
ajánlattétel és a teljesítés során:
HÁTRÁNYOS HELYZETŰ MUNKAVÁLLALÓ BEVONÁS A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE SORÁN:
(A TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00020 projekt keretén beül vállalt indikátor, teljesítése kötelező)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy nyertes Ajánlattevő és/vagy alvállalkozója köteles a kivitelezési
munkák időtartamán belül, legalább (személyenként) 1 hónap időtartamban 6 fő helyi, hátrányos helyzetű
munkavállalót munkaviszony keretében alkalmazni.
Ajánlatkérő a hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazásáról az EKR rendszerben köteles nyilatkozni
ajánlata benyújtásakor.
Ajánlatkérő hátrányos helyzetű munkavállaló alatt A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 57/B. § (4) bekezdés 1. pontja szerinti fogalmat érti az alábbiak
szerint:
a) az előző 6 hónapban nem állt munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, vagy
b) nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3), vagy
c) 50 éven felüli személy, vagy
d) egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt, vagy
e) valamely tagállam olyan ágazatában vagy szakmájában dolgozik, amelyben 25%-kal nagyobb a nemi
egyensúlyhiány, mint e tagállam valamennyi gazdasági ágazatára jellemző átlagos egyensúlyhiány, és
ezen alulreprezentált nemi csoportba tartozik, vagy
f) * egy tagállam nemzetiséghez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésének vagy szakmai
tapasztalatának megerősítésére van szüksége ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyei egy biztos
munkahelyen;
Helyi munkavállaló: Besenyszög Város közigazgatási területén bejelentett állandó lakóhellyel rendelkező
személy.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy nyertes Ajánlattevő és/vagy alvállalkozója köteles a
szerződés teljesítésének ideje alatt a 6 fő hátrányos helyzetű munkavállaló munkaviszony keretében
történő alkalmazását személyenként legalább 1 hónap időtartamban biztosítani!
Ezen szerződéses kötelezettség megszegése esetén Ajánlatkérő nem tud elszámolni a támogatás
keretében a kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges és elnyert támogatási összeggel a
Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság, mint
Támogató képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság, mint
közreműködő szervezet felé, ezért a kötelezettség megszegésével okozott, és ebből eredő valamennyi kárt
nyertes Ajánlattevőre áthárítja!
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A hátrányos helyzetű munkavállalók munkaviszony keretében történő alkalmazásának igazolása nyertes
Ajánlattevő részéről az alábbiak szerint történik:
- Az adott személyek hátrányos helyzetének igazolása a fentiekben megadott törvényi hivatkozás adott
pontjába tartozásnak megfelelő dokumentumok becsatolásával Ajánlatkérő felé.
- Jövedelemmel nem rendelkező személy esetén: az illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Főosztályán
álláskeresőként való regisztrálás tényét igazoló határozat, vagy a rendszeres jelentkezési kötelezettség
tényét igazoló kiskönyv bemutatása,
- A munkaviszony létrejöttét az aláírt munkaszerződések másolatának Ajánlatkérő részére történő
benyújtásával szükséges igazolnia.
Ajánlatkérő a hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazásáról az EKR rendszerben nyilatkozatminta
szerint köteles nyilatkozni ajánlatában.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet Ajánlattevő,
alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásábanolyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. (Kbt. 74. § (1) bek. a) pont)
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részvevő szervezetet, aki részéről a 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, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok
tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az
ajánlatukban nyújtsák be.
AT-nek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosa nevéről és lakóhelyéről. Ha a gazdasági szereplőnek ( GSZ) nincs a pénzmosásról szóló törvény
2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó
nyilatkozatot szükséges csatolni (62.§(1) bek. k) pont kb) alpont).
Az ajánlattevó, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevó más
szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (2)
bekezdése szerinti nyilatkozatot kóteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró
okok hiányáról.
A kizáró okokra vonatkozóan a kózbeszerzés megkezdését megelózóen kiállított igazolások
is benyújthatóak
(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az
ajánlatkéró - ellenkezó bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevó erre vonatkozó
kúlón nyilatkozata nélkúl vélelmezi.
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. § (1) bekezdés szerint gazdasági szereplők az adott eljárás során
benyújtott
formanyomtatványban található információkat másik közbeszerzési eljárásban is felhasználhatják, ha az
abban foglalt információk továbbra is megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a
másik eljárásban megkövetelt információkat. Ajánlatkéró elfogadja, ha az ajánlattevó a 321/2015.
(X.30.) Kormányrendelet 7. § (2) bekezdés szerint a
formanyomtatvány újbóli felhasználása esetén a gazdasági szereplő köteles a formanyomtatvány I.
részében található adatokat az új eljárásnak megfelelően frissíteni és nyilatkozni arról, hogy az abban
található adatok továbbra is megfelelnek a valóságnak. Ebben az esetben a gazdasági szereplő köteles a
VI. részben található nyilatkozatokat is újból
megtenni.
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A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerú nyilatkozat (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.
§ (1) bekezdés) vonatkozásában ajánlatkéró felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 14. § (2) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevó az óntisztázás
jogintézményével.
A kózbeszerzési eljárásban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § alapján az Ajánlatkéró
elóírja, hogy folyamatban lévó
változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséról a cégbíróság által megkúldótt
igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szúkséges.
A kizáró okok fenn nem állása igazolásának kórében nem kéri Ajánlatkéró a gazdasági
szereplótól olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon ajánlatkéró részére a gazdasági
szerepló korábbi kózbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott.
Ebben az esetben a gazdasági szereplónek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban
benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkéró attól fúggetlenúl
vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott kózbeszerzési eljárásban
benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi kóvetelményeknek, hogy a korábbi igazolás
adott esetben megjelóli, hogy azt mely kózbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára
állították ki. (Kbt. 69. § (11a) bek.)
Azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági
szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető
hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett
gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját
vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 8-11. §-ban
foglalt egyéb igazolási módok helyett. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 12. §)
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ1: A
Kbt. 65.§ (1) c) pontja, és a 321/2015 (X.30.) Kormányrendelet 26. § (1) bek. a) pontja alapján Ajánlatkérő
előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti,
építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában
szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Kbt. 114. /A § szerint igazolási mód: az
SZ.1. követelmény tekintetében, a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő
esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen,
elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának,illetve az építőipari
kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján. A nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt
nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy
egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Irányadó továbbá a Kbt. 67.§ (3), a Kbt. 65.§ (7), (9), (11) és a Kbt. 69.§ (11), (12) bekezdései és a
Közbeszerzési dokumentációban foglaltak.
Az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kéri Ajánlatkérő a gazdasági
szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő
korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a
gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri
figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban
benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó
tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési
eljárásban való
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felhasználás céljára állították ki.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Az ajánlattevőknek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b)
pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) bekezdése, továbbá 22- 24. § -ainak a Kbt. III. része szerinti
lefolytatott közbeszerzési eljárásra vonatkozó rendelkezései szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági
minimumkövetelményeket, a Kbt 114/A § figyelembevételével, az ajánlat benyújtásával egy időben:
M1-M2-M3:
1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevő
ismertesse azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a nevét (az EKR rendszerben), foglalkoztatás
jogviszonyát, nyilatkozattal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek neve az eljárásban nem
hiánypótoltatható, ezért ha az értékelési szempontok körében megjelölt szakember(ek) személye az
eredeti ajánlatból nem egyértelműen megállapítható és beazonosítható az az ajánlat érvénytelenségét
jelenti.
Amennyiben Ajánlattevő több szakembert mutat be az adott értékelési szempont vonatkozásában
Ajánlatkérő az EKR rendszerben a szakemberekre vonatkozó nyilatkozat első helyén bemutatott
szakembert veszi figyelembe az értékelés során.
2. A Magyarországi letelepedésű szakember tekintetében, amennyiben a bemutatott (megjelölt)
szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzéki/
kamarai számot és a szakmagyakorlási kamarai tagság, jogosultság elektronikus elérési útvonalát
Ajánlattevőnek meg kell adnia az EKR rendszerben létrehozott űrlapon. A szakembernek nyilatkoznia
szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog-e állni
3. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett,
egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.
4. Amennyiben a szakember nem szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai
nyilvántartásban alábbiak szerint kell igazolnia az alkalmassági minimumkövetelményben előírtakat:
- A végzettség/képzettség oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával,
- a szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával, - valamint az
önéletrajzokban a szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése
során rendelkezésre fognak-e állni.
Ahol a szakmai tapasztalat vonatkozásában időtartam került meghatározásra a minimumkövetelmény
tekintetében, ott az önéletrajznak a szakmai tapasztalat idejét év / hónap megjelöléssel kell tartalmaznia,
azzal, hogy a szakmai tapasztalat a felsorolt, minimumkövetelménynek megfelelő tárgyú munkák (korábbi
projektek) időtartamaiból kerül megállapításra és igazolásra. Ajánlatkérő tört hónap esetén minden
esetben lefelé kerekít! Ajánlattevőnek az ajánlatban ez esetben nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén
az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig
rendelkezni fog.
A nyilvántartásbavétel elmaradása az Ajánlattevőnek a szerződéskötéstől való visszalépésének minősül
a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben AK - amennyiben kihirdetésre került - a második
legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést A minimumkövetelmény, (és értékelési
szempont) szerinti időtartamban előírt szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi
projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett
szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként, így a párhuzamos szakmai
tapasztalatot AK csak egyszer veszi figyelembe.
Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az alkalmassági minimumkövetelményeknek
való megfelelésnek.
Ajánlatkérő kiemelten felhívja a figyelmet arra, hogy az önéletrajznak szövegszerűen kell tartalmaznia
azokat a fordulatokat, melyeket Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények esetén előírt.
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6. Ajánlattevőnek az önéletrajzban el kell különíteni az alkalmassági minimumkövetelmény
vonatkozásában tett megajánlást, valamint adott esetben az értékelési szempontra tett megajánlást. A
szakmai többlettapasztalat vonatkozásában, amennyiben a 3. pont szerinti szakember igazol szakmai
többlettapasztalatot, az önéletrajz kitöltésekor kérjük az 5. pontban az önéletrajz vonatkozásában előírt
formai előírásait is figyelembe kell venni Ajánlattevőnek a szakmai gyakorlat megadásakor.
7. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 71. § (9)-(9a) bekezdésére!
8. Együttesen, az M1-M2-M3 vonatkozásában:
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében
elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak továbbá különösen a Kbt. 65. § (6). (7) és (9), (11)-(12)
bekezdéseinek, valamint a Kr. 21. § -ának továbbá 24. § -ának a vonatkozó rendelkezései.
A Kr. 1. § (7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a jelen közbeszerzés
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig
az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 2.-4. számú értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzése érdekében a
szakember önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az
értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az
ajánlatban benyújtaniuk.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1-M2-M3: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem
rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi végzettséggel és
képzettséggel rendelkező szakemberrel:
- M.1. Egy fő szakember, aki a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-É szakirányú, (vagy a hatályos átsorolás előtti
244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti) a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és
szakmai gyakorlati idővel rendelkezik;
- M. 2. Egy fő szakember, aki a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/
2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-ÉV szakirányú, (vagy a hatályos átsorolás előtti
244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai
gyakorlati idővel rendelkezik;
- M. 3. Egy fő szakember, aki a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-ÉG szakirányú, (vagy a hatályos átsorolás előtti
244/2006 (XII .5.) Korm. rendelet szerinti) a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és
szakmai gyakorlati idővel rendelkezik;
Egy pozícióra kizárólag egy fő jelölhető. Ugyanazon szakemberrel több vagy akár valamennyi alkalmassági
követelmény igazolható.
A Fentiekben előírt képesítési, jogosultsági követelmények tekintetében a „ vagy azzal egyenértékű”
kifejezést minden esetben érteni kell; az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és
felelőssége. A jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség esetében az egyenértékűséget
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerint (vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 /XII . 5./
Korm. rendelet szerint) kell érteni.
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az "-R " korlátozással rendelkező felelős műszaki vezetői
bejegyzések nem egyenértékűek a korlátozás nélküli felelős műszaki vezetői bejegyzéssel.
A szerződés teljesítésében résztvevő, az eljárást megindító felhívás III.1.3. M1-M3 alkalmassági
minimumkövetelmények tekintetében bemutatott szakembereknek legkésőbb a szerződéskötéskor
rendelkezniük kell a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti, M1. pontban MV-É, M2- pontban MVÉV, M3- pontban MV-ÉG szakterületű felelős műszaki vezetői jogosultsággal. A nyilvántartásba vétel
elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépését jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és tudomásul veszi, hogy
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ebben az esetben Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel kötheti meg a
szerződést.
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:
Előleg visszafizetési biztosíték: A biztosítékot a Kbt. 134 § (6) bek. a) pontja szerinti, Vállalkozó
választásának megfelelő formában kell biztosítani és tartalmaznia kell, hogy a kötelezettséget vállaló
első felszólításra - az alapjogviszony vizsgálata nélkül - teljesíti a biztosítékból érvényesíteni kívánt
összeget (a Vállalkozó által esetlegesen vitatott követelést is ideértve). A Vállalkozó ennek megfelelően
nem szolgáltathat olyan Előleg-visszafizetése Biztosítékot, amely a feltétel nélküli igényérvényesítést
korlátozná. A biztosítéknak Vállalkozó előleg igénylésre vonatkozó jognyilatkozatával együtt szükséges
rendelkezésre állnia, és a szerződéses feladatok teljesítéséig (sikeres műszaki átadás-átvétel időpontját
követő végszámla fizetési határidejének lejárta) kell érvényesnek és hatályosnak lennie. Az Előlegvisszafizetési Biztosíték a Vállalkozó által igénybe vett előleg visszafizetésének biztosítására (fedezetére)
szolgál a Vállalkozónak felróható lehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli
megtagadása, a Vállalkozó szerződésszegő magatartása illetve az emiatt történő megrendelői elállás,
felmondás (meghiúsulás) esetén.
Késedelmi kötbér:
Amennyiben AT a Szerződés szerinti teljesítéssel olyan okból, amiért felelős késedelembe esik, késedelmi
kötbér fizetésére köteles. (Ptk. 6:186. § (1) bek.)
A késedelem esetére kikötött kötbér napi mértéke: A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden
naptári napjára a szerződés szerinti - áfa nélkül számított – ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 0,5%-a.
AK jogosult a jelen szerződéstől indokolás nélkül elállni vagy azt azonnali hatállyal felmondani abban az
esetben, amennyiben a késedelem időtartama a 30 naptári napot eléri.
Hibásteljesítés:
AT hibásan teljesít, ha a kivitelezés a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a
szerződésben foglalt minőségi követelményeknek. (Ptk. 6:157. §) Hibás teljesítés esetén AK az AT-t
a szerződésszerű teljesítésre a hiba természetéhez igazodó ésszerű, de legfeljebb 20 naptári napos
póthatáridő tűzésével felhívja. Ez időtartam alatt a késedelem jogkövetkezményei alkalmazandók.
Teljesítés elmaradása:
Ajánlatkérőt a teljesítés elmaradása esetére kötbér illeti meg, ha a jelen szerződés teljesítése olyan okból
hiúsul meg, amelyért AT felelős (Ptk. 6:186. § (1) bek.).
Ha a késedelem ideje a kötbérterhes határidőre vonatkozóan eléri a 30 naptári napot, akkor AK a teljesítés
meghiúsulására hivatkozhat. A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér összege a jelen Szerződés
szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 15 %-a. A Ptk. 6:187. § (1) bek.-e szerint a teljesítés
elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja.
Biztosítékok:
Teljesítési biztosíték: AK a Kbt. 134. § (2) bek. alapján a Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos
igények biztosítékaként a szerződés szerinti teljes, tartalékkeret nélküli nettó ellenszolgáltatás 5%ának megfelelő teljesítési biztosítékot köt ki. AT a Teljesítési Biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bek. a.) pont
szerinti bármely formában köteles rendelkezésre bocsátani legkésőbb a Szerződés hatálybalépésének
időpontját követő 15 napig, azzal, hogy AT az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a Teljesítési
Biztosítéknak azonban a jelen Szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan
rendelkezésre kell állnia.
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Jólteljesítési biztosíték: a teljes tartalékkeret nélküli nettó szerződéses ellenérték 5%-a. Jótállás ideje: 12
hónap.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Előleg:
A Kbt. 135. § (7) bek. szerint a szerződéses összeg 5 %-ra előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja,
mely vonatkozásában az ajánlatkérő nem teszi függővé a szerződő fél részéről biztosíték nyújtásától.
A Kbt. 135. § (8) bekezdése szerint a szerződéses összeg 30 %-nak megfelelő előleget biztosít, mely
vonatkozásában az 5 % - 30 % közötti előleg vonatkozásában előleg visszafizetési biztosítékot köt ki. Ha a
Vállalkozó ennek megfelelően választása szerint előleg visszafizetési biztosítékot nyújt, ennek összege a
Szerződés szerinti teljes ellenérték 5 %a, és az igényelt előlegösszeg különbözete.
Az előleg 4 db rész és 1db végszámlából a teljesítés ellenértékével arányosan kerül levonásra
Számlázás:
AT - a végszámlát is ide értve –legfeljebb 5 db számla és 1 db előlegszámla benyújtására jogosult.
A részszámla/végszámla összegét az elismert teljesítés mértékének (készültségi fok) megfelelően kell
meghatározni minimum 15 %, 40 %, 60 %, 80 % és 100 % műszaki készültségi fok szerint külön az
engedélyes, és külön, a nem engedélyköteles feladatok vonatkozásában is (tehát összesen maximum 2x5
számla).
A részszámla/végszámla benyújtható, ha az előírt készültségi fok a Szerződés szerinti teljesítési helyszínen
fennáll. A teljesítésigazolás kiállítását megelőzően – az előlegszámlát kivéve - AT nem jogosult számla
benyújtására.
Alvállalkozó igénybevétele esetén a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-étől eltérően a Kbt. 135. § (3)-(5) bek.-ében
foglaltak alapján a szerződésben foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Kr.32/A §-a szerint
történik.
Az ajánlattétel, az elszámolás, a Szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
Támogatás intenzitása:100%, utófinanszírozás.
Fizetési késedelem esetén AK a Ptk. 6:155. §-ában foglaltak szerinti késedelmi kamat, valamint a
jogszabályi feltételek fennállta esetén a 2016. évi IX. tv. szerinti behajtási költségátalány megfizetésére
köteles
VI.3.2. ajánlati biztosíték teljesítés:
Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: befizetett / átutalt összeg, a befizető /
átutaló neve, átutalás esetén azon számla száma, amelyről az átutalás történt, továbbá az átutalás /
befizetés időpontja,
VAGY
2. pénzügyi intézmény/biztosító által vállalt garancia/készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási
szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A Kbt. 41/A.§(2)bek.
alapján az eredeti garanciát vagy kötelezvényt kell az ajánlathoz csatolnia. Az igazolásnak tartalmaznia
kell Ajánlatkérő -mint Kedvezményezett- nevét, címét, Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi
Ajánlattevő) nevét, címét és a közbeszerzési eljárás EKR számának, tárgyának megjelölését, valamint a
pénzügyi intézmény, illetve biztosító nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) aláírását.
Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség jelen felhívás IV.2.6) pontjában foglalt időtartama lejártáig
érvényesnek kell lennie. Az ajánlati biztosíték nyújtásáról szóló igazolást az ajánlatban szükséges csatolni.
További szabályok: Kbt. 54. §.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) - (9) bek.-ben foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás
vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a
célra létrehozott gazdálkodó szervezettel (u.n. projekttársasággal) valósítsa (vagy valósítsák) meg.
VI.3. folytatása:
12. Szerződéskötés: Kbt. 131. §.
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13. 424/2017. (XII.19) Kr 2. § (5) előírja: Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok
benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
14. Benyújtandó file formátumok: pdf formátum azzal, hogy a teljes árazott költségvetést kérjük excelben
is, és pdf-ben, cégszerűen aláírva is benyújtani.
15. FAKSZ: Varga Tímea, 00413 sz. elérhetőség: I.1. pontban.
16. Ajánlatkérő GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a
gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a
közbeszerzés eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.
17.Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt
(azokat) a Igen részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót
kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi
jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
18. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági
szereplő valamely a Felhívásban vagy a Dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11)
bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő, alvállalkozó, az
alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik
tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy
adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági
nyilvántartás elektronikus elérhetősége
19. Az ajánlatkérő jogosult a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmasság megítélése és az értékelési
szempontok alapján a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztása céljából az ajánlatban
megnevezett személyek természetes személyazonosító adatait, valamint képzettségre és végzettségre,
szakmai gyakorlatra, szervezeti, köztestületi tagságra és gazdasági társaságban fennálló tagságra
vonatkozó adatait kezelni. A kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése keretében - a külön
jogszabályban foglalt igazolási szabályok szerint - a büntetlen előéletre vonatkozó adatról hatósági
igazolás is kérhető. A kizáró okok hiányának igazolásához benyújtandó, külön jogszabályban foglalt
nyilatkozat gazdasági, valamint szakmai kamara előtt annak tagja által tett nyilatkozat is lehet. (Kbt. 69. §
(14) bekezdés szerint).
20. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat.
21. Vállalkozó köteles a szerződés hatályba lépésének időpontjában összkockázatú vagyon- és
felelősségbiztosítással (C.A.R. vagy E.A.R.) rendelkezni, amely fedezetet nyújt a Szerződés teljesítése
folyamán az építési teljesítésben (meglévő szerkezetek, beépített anyagok, munka) keletkező károkra, a
meglévő megmaradó épületekben keletkező károkra, harmadik személynek okozott dologi és személyi
károkra. A felelősségbiztosítás kártérítési limitjének az alábbi együttes feltételeknek kell eleget tennie
- kártérítési limitjének káresetenként legalább 5.000.000,- Ft-ot el kell érnie, és
- kártérítési limitjének a biztosítás teljes tartama alatt legalább 40.000.000,- Ft/kárév összeget el kell érnie.
A biztosítási időszak nem lehet kevesebb, mint a műszaki átadás-átvétel lezárását követő 60. (hatvanadik)
nap.
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:
Nem lehet ajánlattevő, valamint az ajánlatban már ismert és a szerződés értékének 10 %-át meghaladó
alvállalkozó, szállító vagy kapacitást biztosító szervezet,amely:
a) orosz állampolgár, vagy oroszországi lakóhelyű/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 a) pontban említett valamely szervezet rendelkezik; vagy
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c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy b) pontban említett
valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.
Igazolási mód: nyilatkozattétel.
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: 2022/08/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/08/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott
ajánlatok felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az
ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. (Kbt. 68. § (1b) bek.) Az ajánlatokat tartalmazó
iratok felbontását az EKR az ajánlattételi, lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
(424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bek.)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását
az ajánlattételi határidő lejártát követően, - amennyiben jogszabály azt előírja - jogszabályban
meghatározott időtartam elteltével kell megkezdeni. (Kbt. 68. § (1) bek.) Az ajánlatnak az
ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés
időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. (424/2017. (XII. 19.) Kr.
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: A közbeszerzési
eljárás megindításakor még nem áll rendelkezésre teljes mértékben a Projekt költségvetésében a
közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó fedezet, valamint a Projekt fizikai zárásának időtartama jelenleg a
Szerződés szerinti teljesítési véghatáridőnél korábbi, ezért a Ptk. 6:116.§ (1) bekezdése alapján a Szerződés
hatálybalépésének felfüggesztő feltételeként köti ki Ajánlatkérő a teljes fedezet rendelkezésre állását és
a Projekt fizikai zárása idejének meghosszabbítását (együttes feltételek). A Szerződés azon a napon lép
hatályba, amely napról Megrendelő értesíti Vállalkozót arról, hogy a teljes fedezet rendelkezésre áll és a
Projekt fizikai zárásának időpontja meghosszabbításra került. Amennyiben ezen feltételek a Szerződés
megkötésétől számított 6 (hat) hónapon belül sem valósulnak meg, a szerződés megszűnik. Vállalkozó
erre alapozottan Megrendelővel szemben követeléssel nem élhet. Amennyiben a Szerződés megkötése
idején a feltételek már bekövetkeztek, a jelen pont szerinti értesítésre a Szerződés megkötésével
egyidejűleg kerül sor.
Amennyiben a projekt meghosszabbítására kerül sor, akkor a felhívás II.2.7) pontjában rögzített időtartam
az irányadó a szerződés teljesítése során, azonban a felhívás II.2.7) pontjában rögzített időtartam a projekt
határidő meghosszabbítása esetében sem növekedhet.
A munkálatok befejezésének határideje: szerződéskötéstől számított 11 hónap azzal, hogy a szerződés
teljesítésének véghatárideje a projekt tervezett fizikai befejezésének határidejét figyelembe véve nem
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haladhatja meg a 2023.08.31. napját. Vállalkozó ajánlata benyújtásával ezen rendelkezést kifejezetten
elfogadta.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 600000
A befizetés helye: Magyar Államkincstár
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10045002-00342511-00000086
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: A Kbt. 54.§ alapján a biztosíték
ajánlattevő választása szerint teljesíthető:
Az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél
kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre.Közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer
rendelkezésre bocsátaniuk.
1. AK Magyar Államkicstárnál vezetett fenti számlájára
történő befizetéssel, úgy, hogy az ajánlattételi határidő
lejártáig a biztosíték összege ajánlatkérő számláján jóváírásra kerüljön. A közlemény rovatban jelen eljárás
megnevezését. és az
átutalás jogcímét (ajánlati biztosíték) fel kell tüntetni. A biztosíték
befizetésére/átutalására vonatkozóan ajánlattevőnek ajánlatához a pénzügyi intézmény által kiadott, a
pénzügyi intézmény képviselője / képviselői által aláírt eredeti, hiteles vagy egyszerű másolati igazolást
kell csatolnia,vagy az utalást követően az elekronikus uatálsi felületről az igazolás nyomtatását követő
igazolását. (folyt. III.1.7.)
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
1. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A. 1. aa.) a 2.-4. részszempont esetében az
egyenes arányosítás (1. melléklet A. 1. ab.) módszerét alkalmazza
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítása a Kbt. 40. § (1) bek. alapján a
közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR)
igénybevételével történik. Az EKR igénybe vételének feltételeiről az elektronikus közbeszerzés részletes
szabályairól szóló 424/2017.(XII.19) Kr. rendelkezik. A Kbt. 41. § (1) bek. szerinti elektronikus kommunikáció - ha
a Kbt. vagy e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik - az EKR-ben történik.
Technikai jellegű kérdésekkel kapcsolatosan a https://nekszt.hu/ oldalon megtalálható elérhetőségeken tudnak
információt kapni. Ahol az EKR az AK által létrehozandó dokumentumra elektronikus űrlapot biztosít, AK ezen
dokumentumokat az elektronikus űrlap alkalmazásával létrehozta(424/2017 . (XII. 19.) (Kr)11. § (7) bek.)
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2. AK valamennyi alkalmassági minimumkövetelményt és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (321/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (4)
bek.e).
3. AK azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazd-i szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését
az eljárásra vonatkozóan jelezte.
4. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. AK eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást továbbá a Kbt. 75. §
(2) bek-en foglalt eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben
meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.
5. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a
Kbt.,vmint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Kr, illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően
irányadóak.
6. Ajánlattételi határidőben BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK:
Az ajánlat benyújtásának módja: Kbt. 66. § (1) bek szerint.
EKR rendszerben űrlapok:
Gazdasági szereplő adatai (tárolt cégkivonat adatai szerint)
Felolvasólap
Kbt.66.§ (2) bek.szerinti nyilatkozat
Nyilatkozat kizáró okokról
NYILATKOZAT a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tek. (tárolt cégkivonattal összhangban)
Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában
Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról
A Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozat (Nemleges tartalommal is csatolandó)
Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7)bek.szerinti nyilatkozata (Nemleges tartalommal is csatolandó)
Nyilatkozat üzleti titokról
Nyilatkozat szakemberekről
Nyilatkozat összeállítóban további nyilatkozatok:
NYILATKOZAT A 2.-4. ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRA MEGAJÁNLOTT SZAKEMBERRŐL
Nyilatkozat a Kbt. 73. § (4)-(5) bek.vonatkozásában
Nyilatkozat fordításról (adott esetben)
SZAKMAI AJÁNLAT: Kérjük, hogy az árazott költségvetést excel formában IS benyújtani szíveskedjenek. Az árazott
költségvetéseket és a főösszesítőt kéri Ajánlatkérő cégszerűen aláírt pdf formában IS benyújtani.
Önéletrajz: a szakmai önéletrajzban egyértelműen el kell különíteni az alkalmassági minimumkövetelmény, és
értékelési szempont vonatkozásában megadott szakmai tapasztalat idejét is.
Végzettség igazolása a jogosultsággal még nem rendelkező szakember vonatkozásában (2. -4. értékelési
szempont) amennyiben nem szerepel a szakember a kamarai nyilvántartásban FMV-ként).
Ajánlattevőnek és adott esetben az alk. igazolásában résztvevő más szervezetnek az ajánlatot aláíró(k) aláírási
címpéldánya, vagy 2006.évi V.tv. 9.§(1)bek. szerinti aláírás-mintája. EV és magánszemély esetén (értékelési
szempontot igazoló szakember esetén is) teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt aláírás minta kötelező.
Közös ajánlattevők rögzítése felolvasólapon EKR-ben, és jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos
megállapodása (csak abban az esetben kötelező, ha közös ajánlattétel van)
Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetnek a cégkivonatban nem
szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására
vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó)írásos meghatalmazás
Ajánlattevőnek a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásesetében a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzésikérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolása.
A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet Kbt. 65. § (7) bek.szerinti, szerződésben vagy előszerződésben vagy
más formába foglalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat (kötelező, amennyiben az adott eset fennáll) A
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevétele esetén a Kbt. 35. § (2a) bek.szerinti meghat. (kötelező,
amennyiben az adott eset fennáll)
Az ajánlatban csatolt nem magyar nyelvű okiratok igazolások, nyilatkozatok stb. magyar nyelvű fordításai.
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A benyújtandó dokumentumok körét a közbeszerzési dokumentumok részletesen tartalmazzák, a felhívás
karakterkorlátozás miatt nem teljes.
7. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltaknak megfelelően kell eljárni: az ajánlatban a közös
ajánlattevőknek közös ajánlattételi megállapodást kell csatolni a dokumentációban részletezett tartalommal,
amelyben meg kell jelölni a vezető gazd. szereplőt, és a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell
vállalniuk. Az EKR-benel.űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők képviseletében az
ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
8. Kieg. tájékoztatás:Kbt 114.§ szerint, EKR rendszerben Konzultáció:nincs. Hiánypótlásra és felvilágosításra Kbt.
71.§ vonatkozik. AK a Kbt. 71.§ (6)bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása
esetén.
9. Jogutódlás figyelembevétele: Kbt. 65. § (11)bek. szerint.
10.Üzleti titok: Kbt. 44. § szerint. Ajánlattevő a Kbt. 44. § -ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó
dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót köteles alkalmazni (424/2017. (XII. 19.)
Korm. rendelet 11. § (4) bek.)
11. Összegezés megküldés: Kbt. 79. §,
...
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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Eötvös Károly Megyei Könyvtár (17255/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Eötvös Károly Megyei Könyvtár
Nemzeti azonosítószám: 15426039219
Postai cím: Komakút Tér 3.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baranyai Tamás
Telefon: +36 88560610
E-mail: ekmk@ekmk.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) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001207372022/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/EKR001207372022/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:
Eötvös Károly Megyei Könxvtás RFID beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001207372022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

564

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30199760-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
RFID címke 200 000 db
Könyvtárosi munkaállomás 4 egység
Kézi leltározó 1 egység
Állományvédelmi kapu egy folyosós max. 1,8 széles forg.számlálóval 1 egység
Bútorba építhető önkölcsönző 1 egység
RFID illesztő szoftverek 7 egység
Szállítás, üzembehelyezés 1 db
NFC olvasójegy egy oldalon színesen nyomtatva 10 000 db
Bibliobox kültéri bedobó 1 db
RFID opció 1 db
Bibliobox szállítás, üzembehelyezés 1 db
Locker alap modul (9 fakk) 1 db
Locker/szállítás, üzembehelyzés 1 db
Rendszertámogatás első évre opciókkal együtt 9 eszköz
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés egy egységet képez, a megbontás műszaki,
technikai szempontból nem lehetséges.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Eötvös Károly Megyei Könyvtás RFID beszerzése
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Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30199760-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Eötvös Károly Megyei Könyvtár, 8200 Veszprém, Komakút tér 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
RFID címke 200 000 db
Könyvtárosi munkaállomás 4 egység
Kézi leltározó 1 egység
Állományvédelmi kapu egy folyosós max. 1,8 széles forg.számlálóval 1 egység
Bútorba építhető önkölcsönző 1 egység
RFID illesztő szoftverek 7 egység
Szállítás, üzembehelyezés 1 db
NFC olvasójegy egy oldalon színesen nyomtatva 10 000 db
Bibliobox kültéri bedobó 1 db
RFID opció 1 db
Bibliobox szállítás, üzembehelyezés 1 db
Locker alap modul (9 fakk) 1 db
Locker/szállítás, üzembehelyzés 1 db
Rendszertámogatás első évre opciókkal együtt 9 eszköz
(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 Előírt 36 hónapon felül vállalt jótállási idő hónapokban megadva (0-36 hónap
között) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 95
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
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II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Értékelési ponttartomány: 0-10. Értékelési módszer: {KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.} 1. részszempontnál (Nettó ajánlati ár): fordított
arányosítás, a 2 részszempontnál (Előírt 36 hónapon felül vállalt jótállási idő hónapokban megadva (0-36
hónap között): arányosítás, részleteiben lsd Közbeszerzési dokumentumok Útmutató fejezetét.
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 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtania
arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) pontját a 8. § i)
pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentum
nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre
jelentkező a 7. § szerinti – korábbi
közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve,
hogy az abban foglalt
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság
igazolása tekintetében
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az ajánlattevő
felel
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
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szükséges csatolni.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön-külön kell nyilatkoznia, hogy nem
tartozik a felhívásban előírt
kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésére figyelemmel az alvállalkozó és adott esetben az
alkalmasság igazolásában
résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az
érintett gazdasági szereplők
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A Kbt. 67. § (4) bekezdésére tekintettel a
nyilatkozatot az
alvállalkozók tekintetében akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már
ismert alvállalkozók
megnevezését.
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.
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,

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.159

568

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 100 000 RFID
címke és 2 egység munkaállomás szállítására vonatkozó referenciával.
Az M.1.) alkalmassági feltételben szereplő követelmény egy vagy több, a közbeszerzés tárgya szerinti
szerződés bemutatásával is
igazolható, vagyis a kért érték több referencia összértékével is teljesíthető.
Közbeszerzés tárgyán kívüli egyéb szállításokat is magában foglaló referenciák esetén, Ajánlatkérő
kizárólag a közbeszerzés tárgya
szerinti, teljesített szállításokat 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.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
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Eladó késedelmi kötbér megfizetésére köteles a Ptk. 6:186. § alapján, ha olyan okból, amiért felelős, a
jelen szerződésben szereplő teljesítési határidőt elmulasztja. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem
minden naptári napja után (minden megkezdett naptári napra) a késedelmemmel érintett termékek nettó
ellenértékének (kötbéralap) 1 %-a, maximuma a késedelemmel átadott termék nettó értékének 10 %a. Amennyiben a késedelem bármely termék vonatkozásában a fenti időtartamot eléri, annak lejártát
követően Vevő - választása szerint - jogosult a szerződéstől elállni. A 10 napot meghaladó késedelem
esetén Vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán Eladó meghiúsulási
kötbérfizetésre lesz kötelezett.
Felek megállapodnak abban, hogy Eladó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles a Ptk. 6:186. § alapján,
amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amiért felelős, meghiúsul. A meghiúsulási kötbér alapja
a vételár teljes nettó ellenértékének (kötbéralap) 20 %-a. Meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén
késedelmi kötbér nem alkalmazható.
A Vevő a kötbérkövetelését írásbeli felszólítás útján érvényesítheti, melynek az Eladó köteles 8 naptári
napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben Eladó a felhívás kézhezvételét követő 5
munkanapon belül érdemi - indoklással és bizonyítékokkal alátámasztott - alapos kimentést nem tesz,
akkor a kötbérkövetelés az Eladó részéről elismertnek tekinthető és ezzel beszámíthatóvá válik, a Kbt. 135.
§ (6) bekezdés feltételeinek teljesülése esetén.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A teljesített termék ellenértéke megfizetésének feltétele, hogy a hiány-, és hibamentes teljesítést a Vevő
képviselője igazolja (azzal, hogy a teljesítésigazolás nem terjed ki az esetleges ún. rejtett hibákra). A fenti
tartalmú okirat a számla kötelező mellékelte.
Vevő a beszerzés ellenértékének forrását részben vagy egészben az Előzményekben hivatkozott pályázat
keretében és forrásából biztosítja.
A jelen szerződéshez vezető eljárás, az elszámolás, a számlázás és a kifizetés pénzneme magyar forint
(HUF).
Vevő előleget nem fizet.
Számlázás: Eladó 1 db (vég)számla benyújtására jogosult, a teljesítést követően, teljesítésigazolás
birtokában. (A tételes költségvetés a szerződés mellékeltét képezi.) A teljesítésigazolás kiállításának
feltétele, hogy az Eladó a termékek gyári számát tartalmazó szállító levelet a termékekkel együtt bocsássa
a Vevő rendelkezésére. A szállítólevél melléklete a termékek garancia levele/jegye.
A teljesítésigazolás kiállítására Dr. Baranyai Tamás igazgató jogosult.
Vevő a számlában szereplő ellenszolgáltatás összegét a megrendelés szerződésszerű teljesítését követően,
a teljesítésigazolásnak megfelelően kiállított számla alapján a Kbt. 135. § (1), és (6), továbbá a Ptk 6:130.
§ (1) bekezdése alapján, a számla és mellékletei kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással
egyenlíti ki.
Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a jelen szerződésnek és a kiállításkor hatályos
jogszabályoknak mindenben megfelelő számla és mellékletei Vevő általi kézhezvétele keletkeztet.
Felek megállapodnak abban, hogy a termék(ek) ajánlatban meghatározott ellenértéke magában foglalja
valamennyi, a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos szolgáltatás ellenértékét is. Eladó a termék
ajánlatban rögzített ellenértékén kívül jelen szerződéssel kapcsolatosan további igényt semmilyen
jogcímen nem terjeszthet elő, kivéve az esetleges késedelmi kamatot.
Az ajánlatkérő fogadja
és feldolgozzza az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú
európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos
Lapjában közzétett szintaxislistának.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlattevő a projekttársaság alapítását ajánlattevők esetében 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
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A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/08/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
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IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/08/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (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 elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogy az ajánlatban szerepelnek – az
ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
A bontási eljárás a Kbt. 68. § szerint és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§-17.§ 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:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
1. rész-szempontnál (Nettó ajánlati ár): fordított arányosítás, a 2 részszempontnál (Előírt 36 hónapon felül
vállalt jótállási idő hónapokban megadva (0-36 hónap között): arányosítás, részleteiben lsd Közbeszerzési
dokumentumok Útmutató fejezetét.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
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Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdését alkalmazza. 2. Az ajánlathoz mellékelni
kell az ajánlattevő, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb szervezet nevében aláíró
személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját,
továbbá folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmét és az annak érkezéséről, a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű
másolatban. Nemleges tartalmú változás bejegyzési nyilatkozatot is kell csatolni. 3. Ajánlattevőnek be kell
csatolnia a Kbt. 66. § (6) bekezdés a), b) pontjai, az 67. § (4) bekezdése valamint a 66. § (2) bekezdése szerinti
nyilatkozatokat valamint a 66. § (5) bekezdés szerinti Felolvasólapot az elektronikus űrlap szerint. 4. Közös
ajánlattétel esetén az ajánlattevőknek csatolniuk kell a közöttük létrejött együttműködési megállapodást (az
egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot, az egymással szembeni felelősségvállalás szabályait,
valamint a feladat- és hatáskörök bemutatását is, továbbá a képviseletre történő meghatalmazást), amelyet a
közös ajánlattevők mindegyikének cégszerűen alá kell írnia. 5. Idegen nyelvű iratok, dokumentumok becsatolása
esetén magyar nyelvű fordítás mellékelése is kötelező. 6. Ajánlattevő a projekttársaság alapítását ajánlattevők
esetében kizárja. 7. A közbeszerzési szerződés teljesítése során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson
Megrendelő területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot
szerez. A Megrendelő jogot szerez továbbá az ilyen alkotás átdolgozására is. 8. Ajánlatkérő nem alkalmazza a
Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját. 9. A jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatkérői oldalon közreműködő
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Békési Csaba (lajstromszám: 00012). 10. Ajánlatkérő jelen
ajánlati felhívásban valamennyi alkalmasság feltételeit és azok igazolását, a minősített ajánlattevők jegyzékbe
történő felvételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. 11. Az ajánlatkérő
az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésében megjelölte.
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.
________________________________________________________________________________________________
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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Gyomaendrőd Város Önkormányzata (17354/2022)
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: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15725527204
Postai cím: Selyem Út 124
Város: Gyomaendrőd
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pardi László
Telefon: +36 66581232
E-mail: varosuzem@gyomaendrod.hu
Fax: +36 66283288
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyomaendrod.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/EKR001178382022/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/EKR001178382022/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:
Kállai Ferenc Múzeum és Aranka Játékbaba Múzeum
Hivatkozási szám: EKR001178382022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

575

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45262800-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kállai Ferenc Múzeum és az Aranka Játékbaba Múzeum felújítása és korszerűsítése
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:
Képtár épület felújítása, átalakítása, bővítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45262800-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 9-11. (hrsz.: 114)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 9-11. sz., 114 hrsz. alatti ingatlanon meglévő 183,44 m2 hasznos
alapterületű képtár épületének felújításával, átalakításával, 412,65 m2 hasznos alapterületű (Aranka
Játékbaba Múzeum, Kállai Ferenc Emlékmúzeum, Kávézó) épületrésszel történő bővítésével létrejövő
összesen 596,09 m2 hasznos alapterületű épületre irányuló építési tevékenység.
Részletesen a műszaki dokumentációban.
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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 Jótállás (24-60 hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.1) Elnevezés:
Aranka Babamúzeum és Kállai Ferenc Emlékkiállítás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

39154000-6

További tárgyak:

45324000-4
45421000-4
45430000-0
45442100-8
79800000-2
79932000-6
92521100-0
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 9-11. (hrsz.: 114)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
"Aranka" Babamúzeum (99,12 m2) és Kállai Ferenc Emlékkiállítás (124,44) kialakítása összesen 223,56 m2
alapterületű kiállítási területen a kiadott műszaki leírások és árazatlan költségvetések alapján.
Főbb kivitelezési feladatok:
- Grafikus felület a digitális eszközre (26 felület)
- Kiállítási installáció grafikus felületeinek nyomdai előkészítése
- Kiviteli forgatókönyv - fotó, film, hang (a felhasználandó, jogtiszta fotóanyag digitális összegyűjtése,
szerkesztése)
- Digitális vetítőplatformra film szerkesztése, összevágása, elkészítése (6 perc)
- TV-re, érintőképernyőre szoftver összeállítása, telepítése (2-2 db)
- Digitális műtárgyreprodukciók készítése (fotózás, szkennelés), nemesmásolatok készítése
(dokumentumok, plakátok) (361 db)
- Installációs elemek, felületek, gipszkarton alapú kialakítása (164 m2)
- Iparifilc padlószőnyeg egyedi intarziás szabása, lerakása (kb. 230 m2)
- Tölgyfurnér borítások (76 m2)
- Egyedi gyártású plexik (57 db)
- Installációs elemek kivitelezése
- Installációs vitrinrendszerbe egyedi méretű és szabású lapüvegek (84 db)
- Egyedi beszerzésű és gyártású babakellékek, kisbútorok (150 db), bababútorok (15 db), babakellékek (50
db), képkeretek (20 db)
- Múzeumpedagógiai eszközök kivitelezése
- Dekor munkák: Dekorfestés (500 m2), Plotter vágás és helyszíni installáció (44 m2), Textilhatású
dekortapéta printelése és kasírozása (124 m2), Direkt nyomtatás bútorokra, MDF installációs elemekre (60
m2)
- Papíralapú printek (fotók, dokumentumok) (250 db)
- Kontakt hordozóra printek, merev táblás lemezekre kasírozva (szövegtáblák és fotók) (16 m2)
- Egyedi gyártású interaktív platform (hardver), összeállítása, telepítése (Érintőképernyő)
- Kiállítás kiemelő és falvilágító lámpatestei és sín elemei: 18 db lámpa, 40 m sín, 12 db kötőelem
- Kiállítás sínrendszerének felszerelése, és a meglévő elektromos kiállásokhoz való csatlakoztatása, a
lámpák felhelyezése és beállítása
- Installáció elektromos szerelési munkái (160 db)
- Digitális platformok (TV, fejhallgató, hangszóró, ipari MP3 összeállítása, telepítése (9 db)
- Digitális platformok helyszíni gyengeáramú bekötése, konfigurálása és informatikai befejező munkálatai
(9 db)
Részletesen a műszaki dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás (24-60 hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
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Időtartam hónapban: 13 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (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.
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
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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. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)
bekezdésére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1. Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított megelőző nyolc évben (feladási időpont év/hó/napjától visszafelé nyolc év/hó/napjáig terjedő
időszakot vizsgálva) teljesített építési beruházások ismertetése a
Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján. Az alkalmassági feltétel teljesítését cégszerű nyilatkozattal
és a Kr. 23. §-ra figyelemmel a Kr. 22. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a szerződést kötő
másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás
tárgyát, valamint mennyiségét vagy az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező
időpontját) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 22. § (5) bekezdésére, valamint a Kr. 21. §
(2a) bekezdésére. - Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján előírja, hogy a Kbt. 114. §- a szerinti
bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti
objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a
gazdasági szereplők az ajánlatukban kötelesek benyújtani. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt
alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7)
bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet
vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket,
amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy
arra is
támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan –
szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt – kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot,
amely alátámasztja, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt. -- A Kr. 21. § (2) bekezdés a) pont szerint előírt alkalmassági követelmény esetében a
(2a) bekezdésére tekintettel Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb tizenegy éven belül megkezdett építési beruházásokat veheti figyelembe.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): I. rész:
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a vizsgált időszakban sikeres műszaki
átadás-átvétellel lezárt olyan épület/épületrész bővítési/felújítási munkára vonatkozó referenciával,
amelyben a bővített/felújított épület/épületrész alapterülete elérte a 400 m2-t. Az alkalmassági feltétel
több referencia bemutatásával is teljesíthető.
II. rész:
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a vizsgált időszakban sikeres műszaki
átadás-átvétellel lezárt, összesen legalább 150 m2 nettó alapterületű kiállítási területen
- képzőművészeti és/vagy iparművészeti és/vagy előadóművészeti és/vagy életrajzi és/vagy filmtörténeti
tárgyú vagy ezekkel egyenértékű tárgyú,
- múzeumban és/vagy egyéb kiállítótérben és/vagy előadóművészi előadásra alkalmas létesítményben
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- a közönség számára nyilvánosan látogatható kiállítás teljeskörű kivitelezésére vonatkozó referenciával,
amely kivitelezés belsőépítészeti terv és/vagy látványterv és/vagy installációs terv (vagy ezekkel
egyenértékű dokumentum) alapján készült el. Az alkalmassági feltétel több referencia bemutatásával is
teljesíthető.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Mindkét rész esetében:
Ajánlatkérő jótállási biztosíték nyújtását írja elő. A nyertes Ajánlattevő köteles a szerződés hibás
teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti általános forgalmi adó nélkül
számított vállalkozói díj 5%-ának megfelelő jótállási biztosítékot nyújtani. A biztosíték a nyertes
Ajánlattevő választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérő fizetési
számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia
vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A jótállási biztosítéknak jelen szerződés teljesítésének
időpontjától kezdődően a jótállási idő teljes időtartamát követő 30 napig kell rendelkezésre állnia.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Mindkét rész esetében:
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó
nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 20 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének
lehetőségét biztosítja a
nyertes ajánlattevő részére. A kivitelezés során ajánlatkérő 4 darab rész-számla és további 1 végszámla
benyújtásának
lehetőségét biztosítja a nyertes ajánlattevő számára. A rész-számlák benyújtására az általános forgalmi
adó nélküli szerződéses érték 15-40-60-80%-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség, műszaki
ellenőri teljesítésigazolás alapján. A 100 %-os készültség elérésekor a sikeres műszaki átadás-átvételt
követően műszaki ellenőri teljesítésigazolás alapján van lehetőség a végszámla benyújtására. Az igényelt
előleg összege az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 40%-át és 80%-át elérő megvalósult
teljesítést követően kibocsátott számlákban kerül egyenlő arányban elszámolásra. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a Kbt. 135. § (1) és (6)-(7) bekezdésére és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésre, valamint a 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 30. §-ra, 32/A. §-ra.
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)
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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: 2022/09/05 (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: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
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Datum: 2022/09/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Kbt. 68. § (1b) szerint
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §
szerint
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
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 a jelen eljárást feltételes közbeszerzésként indítja meg tekintettel arra, hogy az
ajánlatkérő többlet-támogatásra irányuló igényt kíván benyújtani. A támogatásra irányuló igény el nem
fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását az Ajánlatkérő olyan körülménynek
tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Amennyiben az ajánlatkérő a nyertes
ajánlattevővel szerződést köt, a szerződés hatályba lépésének feltétele a támogatásra irányuló igény
elfogadása. (Kbt. 135. § (12) bekezdése szerinti felfüggesztő feltétel)
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:
Egyösszegű nettó ajánlati ár: fordított arányosítás; Jótállás: Pvizsgált = {(Avizsgált − Alegkedvezőtlenebb)/
(Alegkedvezőbb − Alegkedvezőtlenebb) ∗ (Pmax− Pmin ) + Pmin}
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.
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VI.3.9) További információk: 1. 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 a műszaki, illetve szakmai
alkalmasságának feltételeit és igazolását. 2. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő), az
ajánlatban dokumentumot aláíró alvállalkozó szervezet és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
tekintetében az ajánlathoz csatolni kell az alábbiakat: a) a cégaláírási nyilatkozat (aláírási címpéldány, vagy ügyvéd
vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott
más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentum az ajánlatot aláíró vagy arra meghatalmazást adó
cégképviseleti jogosultsággal rendelkező személytől) b) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről megküldött igazolás 1-1
példánya, továbbá xml file-ként a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum (mellékletek nélkül)
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett
nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire. 4. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles a szerződés hatályba
lépését követő 8 napon belül, de legkésőbb a munkaterület átadásáig - a szerződés teljes időtartamára, a végső
teljesítésigazolás kibocsátásáig - teljes körű felelősségbiztosítást kötni, vagy a meglévőt kiterjeszteni. Minimális
kártérítési összeg: I. rész: 50 millió HUF/káresemény, 120 millió HUF/év; II. rész: 20 millió HUF/káresemény,
50 millió HUF/év. 5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat,
igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a dokumentáció előír. Amennyiben az EKR rendszerben
nyilatkozat minta rendelkezésre áll, azt értelemszerűen ki kell tölteni. A további nyilatkozatok kitöltött és
cégszerűen aláírt, szkennelt példányait kötelesek az Ajánlattevők az ajánlathoz csatolni - eltérő előírás hiányában
- pdf formátumban. 6. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 7. Az ajánlathoz csatolni
kell a teljes körűen kitöltött árazatlan költségvetés(eke)t Excel fájlformátumban, valamint legalább a főösszesítőt
cégszerűen aláírtan pdf formátumban is. 8. Ajánlatkérő nevében eljár: dr. Fodor András felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó 5600 Békéscsaba, Luther u. 12. II. em.
207-208., Tel.: +36 209940909; E-mail: fodora.gyula@gmail.com, Lajstromszám: 00896 9. Ajánlatkérő az
Egyösszegű nettó ajánlati ár részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2020. évi 60. számában
közzétett, a nyertes ajánlat kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója
(Útmutató) 1. sz. melléklet A 1. aa) pontban rögzített fordított arányosítás módszerével végzi az értékelést. A
Jótállás tekintetében Ajánlatkérő a Miniszterelnökség „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb
szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” című útmutatójában meghatározott, Pvizsgált =
{(Avizsgált − Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb − Alegkedvezőtlenebb) ∗ (Pmax−Pmin) + Pmin} módszerével
végzi az értékelést, ahol Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a
pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése
alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja Alegkedvezőtlenebb: az
ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja Avizsgált: a vizsgált
ajánlat tartalmi eleme. Jótállás időtartama: 24-60 hónap. A 24 hónap időtartamnál kedvezőtlenebb megajánlást
tartalmazó ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja, a 24 hónapos megajánlásra a minimális pontszámot,
a 60 hónapos és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a maximális pontszámot adja. 10. Ajánlatkérő a
közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához. 11. A költségvetésben
szereplő tételek és mennyiségek a vonatkozó tervekkel együtt érvényesek. Az ajánlattevőnek mennyiségi
ellenőrzési kötelezettsége van, az ajánlattételt megelőzően a méretek ellenőrzését is el kell végezni! 12.
Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár
vagy költség vagy egyéb aránytalan vállalások vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően
végzi el. 13. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát az
ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a
legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
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.
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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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Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (17475/2022)
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: Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13087085204
Postai cím: Erzsébet Liget 2
Város: Gyomaendrőd
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gera Krisztián
Telefon: +36 306292066
E-mail: gerakrisztian79@gmail.com
Fax: +36 66283750
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://ligetfurdo.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/EKR001225712022/reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
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E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001225712022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Közfeladatot ellátó gazdasági társaság
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
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Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Földgáz beszerzés 2022
Hivatkozási szám: EKR001225712022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09123000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére 2022.09.30. napjától kezdődően 12 hónapra
vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő megvizsgálta a beszerzését és
megállapította,hogy a beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részajánlattétel
lehetőségét, figyelemmel a gazdaságossági szempontokra. Az ajánlattétellel érintett teljesítési helyek
esetében az áru folyamatos biztosítása kiemelt fontosságú, erre tekintettel ajánlatkérő egy szállítóval kíván
szerződni, amely
lehetővé teszi szükség esetén a rugalmas ellátást. Emellett a költséghatékony
gazdálkodás és a közpénzek észszerű felhasználásának biztosítása, valamint a legkedvezőbb ajánlati ár
elérése érdekében a
mennyiségi volumenből eredő hatást érvényesíteni kívánja ajánlatkérő.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Földgáz beszerzés 2022
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
09123000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2., 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja
39.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére 2022.09.30. napjától kezdődően 12 hónapra
vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében.
Szerződött mennyiség: 32 800 m³ / 12 hónap.
Alulvételezési és felülvételezési pótdíj nem kerül meghatározásra, ajánlatkérő a jelen pontban rögzített
földgázmennyiségtől szankciómentesen eltérhet. A meghatározott mennyiségeket
az MSZ 1648:2016 szabvány szerint 15°C és 101,325 kPa referencia körülményeken kell
értelmezni m³-ben (gnm³).
Összesen 2 db felhasználási hely:
1. Fogyasztási hely: 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
POD: 39N050297014000T 65 m3/h mérő, téli lekötés: 40 m3/h
Fogyasztás: 29.500 m3
(A mérő 65 m3/h teljesítményű, de ajánlatkérő csak 40 m3/h téli kapacitást kíván lekötni.)
2. Fogyasztási hely: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 39.
POD: 39N050861680000H
32 m3/h mérő, téli lekötés: 20 m3/h
Fogyasztás: 3.300 m3
(Az összes mérő kapacitás 32 m3/h teljesítményű, de ajánlatkérő csak 20 m3/h téli kapacitást kíván
lekötni.)
(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: 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:
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II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
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
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.
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 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdése szerint
ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban
előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62.
§ (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjára vonatkozóan ajánlattevőknek a 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:
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III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása
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:
Ajánlatkérő a Kbt. 134. §-a szerinti biztosítékot nem ír elő.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
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
rendszerhasználati 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 2013. évi V.
törvény (Ptk.) 6:130. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések szerint, a számlának az ajánlatkérő
általi kézhezvétele napjától számított 30 napon belül.
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
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Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/08/26 (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: Kbt. 68. § (1b) bekezdés szerint
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §
szerint
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
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Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. A legalacsonyabb ár mint értékelési szempont alkalmazásának indokolása:
ajánlatkérő igényeinek kizárólag a II.2.4) pontban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő áru felel meg, az áru jogszabályokban meghatározott és körülhatárolható
szabványtermék, és minőségi szempontok szerint nem differenciálható. 2. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén
valamennyi
ajánlattevő), az ajánlatban dokumentumot aláíró alvállalkozó szervezet és alkalmasság igazolásában részt vevő
más szervezet
tekintetében az ajánlathoz csatolni kell az alábbiakat: a) a cégaláírási nyilatkozat (aláírási címpéldány, vagy ügyvéd
vagy kamarai
jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a
cégjegyzésre jogosultságot
igazoló dokumentum az ajánlatot aláíró vagy arra meghatalmazást adó cégképviseleti jogosultsággal rendelkező
személytől) b)
folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és
annak érkeztetéséről
megküldött igazolás 1-1 példánya, továbbá xml file-ként a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum
(mellékletek nélkül)
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett
nyilatkozatát az ajánlati
felhívás feltételeire. 4. Az ajánlathoz csatolni kell a teljes körűen kitöltött, a közbeszerzési dokumentumok részét
képező részletes árkalkulációt ("Számítási formula") cégszerűen aláírtan, pdf formátumban. 5. Az ajánlatnak
tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat,
melyeket a dokumentáció előír. Amennyiben az EKR rendszerben nyilatkozat minta rendelkezésre áll, azt
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értelemszerűen ki kell tölteni. A további nyilatkozatok kitöltött és cégszerűen aláírt, szkennelt példányait
kötelesek az Ajánlattevők az ajánlathoz csatolni - eltérő előírás hiányában - pdf formátumban. 6. Ajánlatkérő
nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 7. Ajánlatkérő nevében eljár: dr. Fodor András felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 5600 Békéscsaba, Luther u. 12. II. em. 207-208., Tel.: +36 209940909;
E-mail: fodora.gyula@gmail.com, Lajstromszám: 00896 8. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bekezdése alapján úgy
rendelkezik, hogy a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vagy egyéb aránytalan vállalások
vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. 9. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése
alapján úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben
csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb
ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
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.
________________________________________________________________________________________________
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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Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytá (17122/2022)
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: Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11224017214
Postai cím: Fő Utca 52
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zanatyné Uitz Zsuzsanna
Telefon: +36 82529230
E-mail: uitz.zsuzsa@kaposho.hu
Fax: +36 82529234
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kaposho.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kaposho.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/EKR001199332022/reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
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Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001199332022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: közszolgáltató
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Hőenergia termelése, szállítása és elosztása
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
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Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Eszközbeszerzés fűtőműhöz 2
Hivatkozási szám: EKR001199332022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
16311000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi szerződés fűtőmű üzemeltetéséhez szükséges eszközök szállítására, üzembe helyezésére – és a
2. rész kivételével – a használat betanítására 2 részben.
II.1.5) Becsült érték:
1 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
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:
Fűnyírótraktor
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
16311000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Kaposvár, Kaposfüredi út hrsz 5374/32
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződés fűtőmű üzemeltetéséhez szükséges 1 db új fűnyíró traktor (továbbiakban Eszköz)
szállítására, üzembe helyezésére, próbaüzemére, és a használat betanítására.
Minimális elvárások:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.159

597

alapgép:
• Üzemanyag: benzin
• Hengerek száma: 2
• Hengerűrtartalom: min. 700 cm3
• Teljesítmény: min. 14 KW
• Motorkenés: szivattyús
• Meghajtás: hidrosztatikus
• Vágási szélesség: min. 105 cm
• Vágási magasság: 38-100 mm
• Fűgyűjtő mérete: min. 300 l
• Ülés: állítható, csúsztatható
Tartozékok:
• takaróponyva
• magyar nyelvű gépkönyv
Előírások:
• CE minősítés
AK tájékoztatja AT-ket, hogy a felhívásban, valamint a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő,
meghatározott gyártmányra, csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. AK a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket
elfogad, amennyiben a vonatkozóan meghatározott minimum követelményeknek megfelel azzal, hogy az
egyenértékűség igazolása az AT-t terheli.
Feltételek, feladatok:
• Teljesítés:
o szállítás: AT végzi AK teljesítés helyeként megadott telephelyén
o beüzemelés, próbaüzem – melyen AK is részt vesz – AT végzi AK teljesítés helyeként megadott
telephelyén;
o képzés – AT végzi AK teljesítés helyeként megadott telephelyén, az AK által meghatározott időpontban:
&#61607; min 4 óra, min 2. fő részére;
Végteljesítési határidő: a szerződéskötéstől számított 180. naptári nap, de legkésőbb 2023. június 30.
A dátummal rögzített végteljesítési időpont az ellenértékre fedezetet nyújtó TSZ szerint biztosítható
legkésőbbi befejezési határidő. Ugyanakkor AK rögzíti, hogy amennyiben az ellenérték fedezetét nyújtó
TSZ-ben a lehetséges legkésőbbi befejezésre más dátum kerül meghatározásra, úgy AK a felhívást
módosíthatja – ill. a Kbt.141.§(4)a) alapján a Felek az eljárás eredményeként létrejövő szerződést
módosíthatják – azonban a teljesítési véghatáridő ebben az esetben sem haladhatja meg a II.2.7) pontban
rögzített időtartamot!
• Jótállás (üzembe helyezéstől): 24 hónap
o garanciális szerviz biztosítása
o szervizmunkálat – az AT által biztosított dedikált kapcsolattartón keresztül közvetlen ügyintézés útján –
megkezdése: a bejelentéstől számított max. 24 óra;
Új az Eszköz, ha első üzembe helyezésű: nem volt korábban üzembe helyezve sem Magyarországon sem
pedig külföldön nem volt, bemutató- illetve próbaeszközként sem használták.
Dedikált kapcsolattartó: a nyertes AT által szerződéskötéskor megnevezésre kerülő, kifejezetten jelen
szerződés jótállási kötelezettsége körében fellépő problémák esetén AK számára munkanapokon
korlátozás nélkül, közvetlenül elérhető kapcsolattartást biztosító szakember, aki közvetlenül intézkedik a
szervízmunkálatok előírtak szerinti határidőn belüli megkezdése ügyében.
A hirdetmény II.2.5 pontja kapcsán: az eljárás keretében beszerzendő áruk, olyan konkrétan
meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru, amely esetében a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése
szolgálja. (Kbt.76.§ (5) bekezdés)
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A beszerzés mennyiségére vonatkozó részletes adatokat, így a szállítási feltételeket, határidőket, a
közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő közbeszerzési műszaki leírás és szerződés
tervezet tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP -5.3.4-21-2021-00002
II.2.13) További információ
Becsült értéknél – II.1.5, II.2.6 pontokban – technikai érték került megadásra.
II.2.1) Elnevezés:
Nedvességmérő
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38932000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Kaposvár, Kaposfüredi út hrsz 5374/32
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződés fűtőmű üzemeltetéséhez szükséges 1 db új nedvességmérő (továbbiakban Eszköz)
szállítására, üzembe helyezésére, próbaüzemére, és a használat betanítására.
Minimális elvárások:
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Professzionális nedvességmérő biomassza víztartalmának meghatározására, térfogatsűrűség és száraz
tömeg (tonna/m3) kijelzéssel:
• mérhető anyag: faapríték,
• mérési tartomány 5 % és 70 % közötti víztartalom, anyagtól függően,
• felbontás: minimum.0,1 % víztartalom,
• kalibrálási pontosság a referenciaanyaghoz képest: legalább +/- 1.0 %
• mérési idő: kb. 30 sec., előzetes anyag előkészítést nem igényel,
• mérés automatikus: emberi tényezőtől mentes,
• infravörös mintahőmérséklet-mérés, mértékegység: oC,
• automatikus hőmérséklet-kompenzáció,
• működési hőmérséklet-tartomány: legalább 0 – 50 oC,
• minimum 12 liter mintatérfogat,
• eredmények kézi mentése, adatnapló legalább 10.000 mérési ponttal,
• LC kijelző, háttérvilágítású minimum 28 x 64 mátrix.
Tartozék:
• Atro csomag, mely tartalmaz: háttérvilágítású USB adat interfész modul, LogMemorizer mérési
adatrögzítő és elemző szoftverrel, USB flash meghajtón.
• USB kábel PC-hez;
• beépített nyomtató;
• térfogatsűrűség számítás, referencia anyag adatainak rögzítése,
Előírások:
• gyári kalibrálással.
• CE minősítés
AK tájékoztatja AT-ket, hogy a felhívásban, valamint a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő,
meghatározott gyártmányra, csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. AK a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket
elfogad, amennyiben a vonatkozóan meghatározott minimum követelményeknek megfelel azzal, hogy az
egyenértékűség igazolása az ajánlattevőt terheli.
Feltételek, feladatok:
• Teljesítés:
o szállítás: AT végzi AK teljesítés helyeként megadott telephelyén
o beüzemelés, próbaüzem – melyen AK is részt vesz – AT végzi AK teljesítés helyeként megadott
telephelyén;
o képzés – AT végzi AK teljesítés helyeként megadott telephelyén, az AK által meghatározott időpontban:
&#61607; min 4 óra, min 2. fő részére;
Végteljesítési határidő: a szerződéskötéstől számított 180. naptári nap, de legkésőbb 2023. június 30.
A dátummal rögzített végteljesítési időpont az ellenértékre fedezetet nyújtó TSZ szerint biztosítható
legkésőbbi befejezési határidő. Ugyanakkor AK rögzíti, hogy amennyiben az ellenérték fedezetét nyújtó
TSZ-ben a lehetséges legkésőbbi befejezésre más dátum kerül meghatározásra, úgy AK a felhívást
módosíthatja – ill. a Kbt.141.§(4)a) alapján a Felek az eljárás eredményeként létrejövő szerződést
módosíthatják – azonban a teljesítési véghatáridő ebben az esetben sem haladhatja meg a II.2.7) pontban
rögzített időtartamot!
• Jótállás (üzembe helyezéstől): 24 hónap
o garanciális szerviz biztosítása
o szervizmunkálat – az AT által biztosított dedikált kapcsolattartón keresztül közvetlen ügyintézés útján –
megkezdése: a bejelentéstől számított max. 24 óra;
Új az Eszköz, ha első üzembe helyezésű: nem volt korábban üzembe helyezve sem Magyarországon sem
pedig külföldön nem volt, bemutató- illetve próbaeszközként sem használták.
Dedikált kapcsolattartó: a nyertes AT által szerződéskötéskor megnevezésre kerülő, kifejezetten jelen
szerződés jótállási kötelezettsége körében fellépő problémák esetén AK számára munkanapokon
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korlátozás nélkül, közvetlenül elérhető kapcsolattartást biztosító szakember, aki közvetlenül intézkedik a
szervízmunkálatok előírtak szerinti határidőn belüli megkezdése ügyében.
A hirdetmény II.2.5 pontja kapcsán: az eljárás keretében beszerzendő áruk, olyan konkrétan
meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru, amely esetében a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése
szolgálja. (Kbt.76.§ (5) bekezdés)
A beszerzés mennyiségére vonatkozó részletes adatokat, így a szállítási feltételeket, határidőket, a
közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő közbeszerzési műszaki leírás és szerződés
tervezet tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP -5.3.4-21-2021-00002
II.2.13) További információ
Becsült értéknél – II.1.5, II.2.6 pontokban – technikai érték került megadásra.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi rész esetében:
A kizáró okok (Kbt. 114. § (1) bekezdés) alapján:
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az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdés h)-k) és m) pontjaiban foglalt kizáró
feltételek valamelyike.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi rész esetében:
AK előírja, hogy a Kbt. 114/A.§ szerinti bírálat keretében a kizáró okok tekintetében a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlattételi határidőre
benyújtandó ajánlatukban nyújtsák be.
AT-nek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá,
valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban
Kormányrendelet) 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
AT-nek nyilatkoznia kell az ajánlatban folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról, és – adott esetben
– csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást (Kr.13.§).
Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön-külön kell a kizáró okok hatálya alatt nem
állását igazolnia, és a meghatározott igazolásokat (nyilatkozatokat) benyújtania. Az EKR-ben elektronikus
űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös AT-k képviseletében az ajánlatot benyújtó GSz teszi
meg az Kbt. 35.§ szerint.
AK köteles elfogadni, ha az AT a Kormányrendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban
felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által a kizáró okok és az alkalmasság
igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban
foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más GSz vonatkozásában az
AT nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett GSz-k vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban
előírt kizáró okok. AT köteles abban az esetben is nyilatkozni, ha az AK nem tette kötelezővé a már ismert
alvállalkozók megnevezését.
AK a Kormányrendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró okok hiányát a rendelkezésére
álló elektronikus nyilvántartásokból is. (Kbt. 67. § (4) bekezdés, illetve Kormányrendelet 17. § alapján).
AK kizárja az eljárásból azon AT-t, akivel szemben, vagy akinek alvállalkozójával vagy az alkalmassági
igazolásában részt vevő GSz-jével szemben, a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása AK előírja, hogy a Kbt. 114/A.§ szerinti bírálat keretében
az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlattételi határidőre benyújtandó ajánlatukban nyújtsák be.
Benyújtandó az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
M1) jogszabály szerinti igazolása(i) a felhívás feladásától visszafelé számított hat év (72 hónap)
legjelentősebb (alkalmassági feltétel szerinti) korábbi – a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb
kilenc éven (108 hónap) belül megkezdett – szállításainak ismertetéséről, mely tartalmazza a
jogszabályban előírtakon (tárgya, valamint értéke, a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja: év,
hó), továbbá helye, a szerződést kötő másik fél megnevezése és nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt) túl az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez
szükséges további adatokat is. (Kbt.65.§(1) b), és Kr 21.§(1)a),(1a)b 23.§).
Amennyiben AT az előírt alkalmassági feltételnek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván
megfelelni, az ajánlatban csatolandók a Kbt. 65.§(7) szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is
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benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a GSz köteles az adott – általa igazolandó – alkalmassági feltételnek
való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt.67.§(3)).
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1.1) 1. rész
Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított utolsó hat évben (72 hónapban) megvalósult, de legfeljebb kilenc évvel (108 hónappal)
korábban megkezdett, teljesítéssel/teljesítésekkel amely/amelyek összesen legalább nettó 1.000.000 Ft
értékű fűnyírótraktor szállítására vonatkozott/vonatkoztak.
M1.2) 2. rész
Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított utolsó hat évben (72 hónapban) megvalósult, de legfeljebb kilenc évvel (108 hónappal)
korábban megkezdett, teljesítéssel/teljesítésekkel, amely/amelyek összesen legalább nettó 1.500.000 Ft
értékű nedvességmérő szállítására vonatkozott/vonatkoztak.
Alanyi kör:
Közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65.§(6))
Több részre történő ajánlattétel esetén M1.1) - M1.2) feltételek igazolásához bemutatható ugyanazon
korábbi teljesítés (szerződés) is.
M1) A feltételnek való megfeleléshez bemutatható az előírtnál nagyobb mennyiségben és/vagy bővebb
tartalommal megvalósult – illetve folyamatban lévő – szerződés is, ha annak részeként/részteljesítéseként
legalább az igazolni kívánt tartalmú teljesítés megvalósult.
M1.1-M1.2) esetében a korábbi szállítás értékébe beleszámítható a beüzemelés, próbaüzem és az oktatás
költsége is, ha ezek a korábbi szállítás részét képezték.
Kr. 22. § (3a): az ellenszolgáltatás összege előírásának indoka, hogy a korábbi teljesítéshez kapcsolódóan
nem írható elő olyan mennyiségi meghatározás, amelyre a Kbt. 65. § (5) bekezdésében foglalt százalékos
viszonyítás az ajánlatkérői előírás arányosságának megítélésére alkalmazható lenne.
Az előírt alkalmassági feltételnek AT más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65.§ (7)-(8) és (11)).
A GSz-k közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltétel
igazolásában részt vesz.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi rész esetében:
A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek rendszerét - alkalmazási körét és szabályait - a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződés tervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi rész esetében:
Ajánlat, szerződés, kifizetések pénzneme: HUF.
Kifizetés: támogatásból (tám.int.:100,00000 %, utófinanszírozással).
Jogszabályok:
• Kbt. 135.§(1),(6)
• 272/2014. (XI. 5.) Kr.
• 2007. évi CXXVII. tv
• Ptk. 6:130.§ (1)-(2)
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• 255/2014. (X.10.) Kr
Fizetési ütemezés:
• AK előleget nem fizet.
• AK 1 db végszámla (100% teljesítést követően) benyújtásának lehetőségét biztosítja.
Vonatkozó részletes előírások szerződés tervezetben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Nem megengedett és nem követelmény
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 | 2022.159

604

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:
12254 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
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 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: 2022/08/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § és EKR Kr. 15. § hatályos 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)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
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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. Kbt.114.§(11) nem alkalmazható, az eljárás nem feltételes. Nincs ajánlati biztosíték.
Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség: nincs.
2. Alkalmassági követelmény (M1) a minősített AT jegyzékénél szigorúbb.
3. AK nem teszi lehetővé és nem követeli meg GSz létrehozását.
4. AK konzultációt nem tart. Kieg. táj. kérhető, válasz Kbt. 114.§ (6) szerint az EKR-ben (Kbt. 40. § (1)).
5. AK nem rendel el újabb hiánypótlást Kbt.71.§(6) szerint újonnan megnevezett GSz-re.
6. Ajánlatok elvárt tartalmával, benyújtásával, átszámítással, fordítással, igazolási módokkal, az ellenőrzés
tűrésével, irányadó idővel, alkalmazandó jogszabályokkal kapcsolatos további előírások az ajánlati
dokumentációban (AD).
7. Tájékozódási kötelezettség: AD-ben Kbt.73.§(4) szervezetek elérhetősége. AK megfelelést Kbt.73.§(5) szerinti
ellenőrzi.
8. AT-nek, közös AT-k mindegyikének, a Kbt.65.§(7) szerinti és minden további, az ajánlatban cégszerű
nyilatkozatot tevő szervezet által benyújtandó:
• hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány),
• vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát,
• és – adott esetben – dokumentációban előírtak szerinti meghatalmazás.
9. Ha az AT-nél folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás van, csatolandó: cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás.
10. Nyilatkozatok, igazolások:
Benyújtandók: elsősorban, de nem kizárólagosan a Kbt.66.§(2),(5), Kbt. 68.§ (4) ill. – adott esetben – Kbt.65.§(7)-(8),
(12), Kbt.35.§(2a), valamint a Kbt.65.§(1)a),b) szerinti adatok, nyilatkozatok és iratok.
Amely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként (EÜ) a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre
áll, a nyilatkozatot az EÜ-n kell megtenni (Kbt.41/A.§(3)), melyek vonatkozásában Kbt.41/A.§(4)szerinti vélelem az
irányadó.
Közös AT-k, ill. az alkalmasság igazolásában részt vevő GSz-k esetében EÜ-t az ajánlatot benyújtó GSz adja.
AK köteles elfogadni, ha AT a Kr 7.§ szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – EEKD-t nyújt be,
feltéve, hogy annak tartalma megfelelő. EEKD-ben foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel (Kr17.§(1)).
AT az alk.felt.megf-re és a kiz.ok.ig-ra a Kbt.69.§(11a) szerint is jogosult.
11. AK nem írja elő,így az ajánlatban nem kell megjelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit),
amelynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni, és nem kell megadni az ezen részek tekintetében
igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. AK felhívja figyelmet a Kbt. 138.§(1)(2), (4)-(5)-re.
12. Az ajánlat részeként benyújtandó – cégszerűen aláírt formában – a megajánlást bemutató un. Eszköztáblázat.
Ebben fel kell tüntetni a megajánlott Eszközre vonatkozóan a gyártó megnevezését, a konkrét típusmegjelölést:
ezt tekinti ajánlatkérő szakmai ajánlatnak.
Továbbá az Eszköztáblázat megfelelő soraiban meg kell adni az egyes követelmények tekintetében, hogy a
megajánlott Eszköz megfelel-e a követelménynek, valamint azon követelmények esetén, ahol AK számszerű
követelményt szabott, hogy mi a megajánlott Eszköz tulajdonsága (a megajánlott Eszközre – annak elemeire –
vonatkozó konkrét érték megadásával).
AK jogosult az Eszköztáblázatban szereplő adatok ellenőrzésére, elsősorban a nyilvánosan elérhető elektronikus
adatbázisokban, de ennek keretében további igazolások bekérésének jogát is fenntartja.
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13. AT lekésőbb a szerződéskötéskor köteles megadni
• a garanciális szerviz adatait
• a dedikált kapcsolattartó adatait;
• az általa megajánlott áru (Eszköz) CE (Conformité Européenne) minősítésére vonatkozó igazolását.
AK ezen feltételek bármelyikének nem teljesítését a szerződéskötéstől visszalépésként értelmezi, és a Kbt.131.§(4)
szerint jár el.
14. Nyertes visszalépése esetén AK – kihirdetése esetén – a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó AT-vel
köthet szerződést. (Kbt.131.§ (4)).
15. FAKSZ: Ádámné Egri Judit (ljtsz: 00239)
16. AK nem alkalmazza a Kbt.75.§(2) bekezdés e) pontot.
17. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve jogi
támogatás: http:// ekr@me.gov.hu
Az EKR működtetését a 13/2021. (XI.29.) MVM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi
ekrhelpdesk@ujvilag.gov.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást
nem nyújt.
18. Jelen felhívásban hivatkozott jogszabályok: Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), a
Közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (Kr), az Elektronikus közbeszerzés
szabályairól szóló 424/2017.(XII. 19.) Kormányrendelet (EKR Kr). Szerződésekre Kbt-ben foglalt eltérésekkel a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.).
19. Felhívás közbeszerzési dokumentumokkal együtt értelmezendő.
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.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (17261/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Nemzeti azonosítószám: 15714163251
Postai cím: Róbert Károly Körút 44
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kolárovits Katalin
Telefon: +36 14651800
E-mail: kolarovits.katalin@hm.gov.hu
Fax: +36 14651800
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.honvedkorhaz.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/EKR000876212022/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/EKR000876212022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Kbt.5.§ (1) bekezdés c)pont
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Endoszkóp mosó eszközök karbantartás, javítás
Hivatkozási szám: EKR000876212022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

609

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50421000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő székhelyén (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.) és a Podmaniczky úti telephelyén
(Podmaniczky út 109, II. sz. telephely) 3-3 db. Wassenburg WD440 endoszkóp mosó, fertőtlenítő eszköz
szervizelése, karbantartása és hibaelhárítása .
Keretszerződés megkötése telephelyenként évente kétszeri karbantartással 2 évre, de legfeljebb a
keretösszeg kimerüléséig, 21.120.000.- Ft erejéig.
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): Egy fajta szolgáltatás beszerzése egy fajta eszközhöz.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Endoszkóp mosó eszközök karbantartás, javítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50421000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: MH EK Székhely:1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44., és MH EK II. sz.
telephely: Budapest, Podmaniczky út 109.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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Ajánlatkérő székhelyén (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.) és a Podmaniczky úti telephelyén
(Podmaniczky út 109, II. sz. telephely) 3-3 db. Wassenburg WD440 endoszkóp mosó, fertőtlenítő eszköz
szervizelése, karbantartása és hibaelhárítása .
Keretszerződés megkötése telephelyenként évente kétszeri karbantartással 2 évre, de legfeljebb a
keretösszeg kimerüléséig, 21.120.000.- Ft erejéig.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár nettó HUF mindösszesen 2 évre / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (későbbiekben AT), alvállalkozó
(későbbiekben ALV) kapacitást nyújtó szervezet (KAP) aki a Kbt. 62. § (1) bek h)-k), m) pontjaiban
meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll. Ajánlatkérő (továbbiakban AK) továbbá
kizárja az eljárásból azt az AT-t, ALV-t, KAP-t, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
[Kbt.74.§(1)bek. b) pont].
AT-nek a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti Ajánlatkérő külön felhívására kell benyújtania nyilatkozatát a kizáró
okok fenn nem állására vonatkozóan.
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A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. A kizáró
okok fenn nem állása igazolásának körében a gazdasági szereplőnek nem kell olyan igazolást benyújtani,
amelyet AK részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott Ekkor a
gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe
venni a bírálat során.
A nyilatkozatok kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel
bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Az ajánlatban be kell nyújtani AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés
teljesítéséhez a Kbt.62.§(1)bek. h)-k), m) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső ALV-t [Kbt.67.§(4)bek.]
vagy KAP-t. AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát AT erre vonatkozó külön nyilatkozata
nélkül vélelmezi.
AT, ALV, KAP a Kbt.64.§-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával.
AT-nek 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.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján ahol a Kbt. Második
Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti
nyilatkozatot kell érteni. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban
az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált
- egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk
megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása
tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozatot kell
benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bek h)-k), m) pontjaiban meghatározott kizáró okok
hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §
i) ib) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia az EKR elektronikus adatlap kitöltésébvel. Ajánlattevőnek
az alvállalkozó vonatkozásában a 321 /2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése szerint kell eljárnia,
azaz nyilatkoznia kell, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban
előírt kizáró okok.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 21.§ (3) bek. a)
pontja alapján ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év
legjelentősebb szolgáltatásait. Az ismertetéseknek tartalmazniuk kell legalább a szerződést kötő másik
fél megnevezését, a szolgáltatás tárgyát, mennyiségét , a teljesítés kezdő és befejező időpontját idejét és
nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés szerződésszerűen történt. Ajánlatkérő a korábban, legfeljebb 6 éven
belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket is figyelembe vesz.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(11) bekezdései. Azokban az esetekben,
amelyekben a Kr. 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az
adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén
való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő
által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől
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származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja az ajánlatkérő a fenti pontokban felsorolt igazolási módok
helyett.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, az előírt alkalmassági követelményeknek a ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek
az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az (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
Előzetes igazolás: Ajánlattevő az EKR-ben nyilatkozik, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
Utólagos igazolás: Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdésében foglaltak értelemszerű alkalmazásával az
ajánlattételi szakaszban az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően, megfelelő határidő tűzésével
- hívja fel az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt, valamint
az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt azon
dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy megfelelnek az alkalmassági követelményeknek.
Az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan a Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben legalább 2 db, a közbeszerzés tárgya
(Endoszkóp mosó eszközök karbantartás, javítás) szerinti szolgáltatási referenciával. Ajánlatkérő a
korábban, legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket is figyelembe vesz. A fenti
alkalmassági feltételeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, valamint bármely más
szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak az irányadók, melynek értelmében a
referencia-követelmény igazolására a ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha
az adott szervezet valósítja meg a szolgáltatást. Jelen alkalmassági feltétel igazolásával összefüggésben az
ajánlatkérő felhívja a ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésére is. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69.
(5) 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:
A szerződés telj. kapcsolatos feltételeket, a késedelmi és hibás teljesítési kötbér és a meghiúsulási
kötbér feltételeket a KKD mell. kiadott vállalkozási keretszerződés tervezet tartalmazza. Amennyiben
Vállalkozó kötelezettségét a Szerződés szerinti teljesítési határidőben nem teljesíti, vagy a hibát a
Megrendelő által tűzött póthatáridőn nem javítja ki, úgy Megrendelő minden késedelemmel érintett
naptári napra, késedelmi kötbérre vagy hibás teljesítési kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér alapja
a késedelemmel érintett szolgáltatás vállalkozói díjának – ÁFA nélküli – szerződéses értéke, mértéke a
késedelemmel érintett naptári naponként a kötbér alap 1%-a, maximuma a szerződésszegéssel érintett
vállalkozói díj nettó ellenértékének 10 %-a. A Hibás teljesítési kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett
szolgáltatás vállalkozói díjának nettó –ÁFA nélküli- szerződéses értéke, mértéke a szerződésszegéssel
érintett vállalkozói díj nettó ellenértékének 1 %-a. értéke, mértéke naptári naponként a kötbér alap 2%-a,
maximuma a szerződésszegéssel érintett vállalkozói díj nettó ellenértékének 10 %-a. A kötbér maximum
elérése esetén a Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Ajánlatkérő hivatkozik a Ptk.
6.130.§(1)-(2) pontjaira, valamint a Kbt. 135. §.
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(1) és az (5)-(6) pontjaira, mint vonatkozó rendelkezéseire. Részletesen az EKR-ben elérhető
szerződéstervezet tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Nyertes AT a számla benyújtására a már teljesített szolgáltatásra vonatkozóan a feladat elvégzését
követően utólag jogosult, előleg fizetésére nincs mód. A kifizetés átutalással a számla kézhezvételének
napját követő 60 napon belül történik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint, a kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § szerinti eltéréssel.Nyertes AT a feladat elvégzésével
összefüggő számla kiállítására a Ajánlatkérő teljesítés igazolásának kiállítását követően jogosult. A
Cserealkatrész díjáról a Nyertes AT külön számlát köteles és egyben jogosult kiállítani. Ajánlatkérő
hivatkozik a Kbt. 27/A. § -ára, mely szerint „Az ajánlatkérő – kivéve az 5. § (2) és (4) bekezdése szerinti
ajánlatkérőt – köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN
16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió
Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.”.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő a szolgáltatás ellenértékét az Ajánlatkérő által adott Teljesítésigazolás felvételét követően,
(évente kétszer átalánydíj) Ajánlattevő által benyújtott számla alapján, annak kézhezvételétől számított
60 napon belül, bankszámlára történő átutalással fizeti meg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:130. § (1)-(2) bekezdésében és a Kbt. 135. § (1)-és (6) pontjaiban
foglaltak szerint.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 27/A. §-ára, mely szerint „Az ajánlatkérő – kivéve az 5. § (2) és (4) bekezdése
szerinti ajánlatkérőt – köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek
az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai
Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.” A szerződés
megszüntetésére Ajánlatkérő az alábbi bontó feltételt köti ki, tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya
központosított – országos, regionális –, illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított
közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet.
Ajánlatkérő a szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés
tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési
rendszerben, összevont közbeszerzési eljárásban, vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából
indított közös közbeszerzési
eljárás keretében, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy
összevont közbeszerzés
rendszerében kell a beszerzést megvalósítania.Ebből Ajánlatkérőnek semmilyen hátrányos
következménye nem származhat.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
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Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/08/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 1 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
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Datum: 2022/08/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: Ak hivatkozik az EKR 424/2017. (XII.19)
Kormány rendelet 16.§. (1)-(4) bekezdéseiben, valamint a 11. § (9) bekezdésben foglaltakra. Ajánlatkérő
hivatkozik a Kbt. 68. §. (1), (4), (6) bekezdésére.Az EKR-ben az ajánlatok fogadása és bontása a 424/2017
(XII.19) Kr. 15. § szerint történik
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ak hivatkozik az elektronikus közbeszerzés részletes
szabályairól szóló 424/2017. (XII.19) Kormány rendelet 16.§. (1)-(4)
bekezdéseiben foglaltakra. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 68. §. (1), (4), (6) bekezdésére. Az EKR-ben az
ajánlatok fogadása és bontása a 424/2017 (XII.19) Kr. 15. § szerint történik.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ajánlatkérő a Kbt.41.§(3)bek. alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő,
a 424R. rendelet szabályai szerint. Az EKR (https/ekr.hu)) használatához regisztráció szükséges. Útmutató elérhető:
https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; Az EKR üzemeltetését és fenntartását az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. .
végzi(http://nekszt.hu).
2. Ajánlatkérő nem alkalmazza: Kbt.75.§(2)bek.e)pontot.
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3. Ajánlatkérő hivatkozik a 424R. 11.§(1) és (7)bek., és a 14.§ (1)-(3), 15. § (3)-(8) bekezdéseire. Ajánlatnak
tartalmaznia kell: a Kbt.66.§(2)és(5)-(6) bekezdések, a 67.§(1) bekezdés szerinti nyilatkozatát. A kizáró okok fenn
nem állására vonatkozó igazolásokat a Kbt. 69. §-(4) bekezdés szerint, AK külön felhívása alapján nyújtja be. (EKR
elektronikus iratminták).
4. Ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő esetében az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát,
vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban.Ha az ajánlatot nem
cégjegyzésre jogosult személy írja alá, úgy csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító
meghatalmazását.
5. Irányadó: Kbt.47.§(2) bek.
6. Szerződéskötés feltétele: Nyertes Ajánlattevő a 2011.évi CXCV. törvény (Áht.)41.§(6)bek. szerinti átláthatósági
nyilatkozatot köteles tenni a szerződéskötésig. Elmaradása vagy nem átlátható szervezetnek minősülés a
szerződéstől való visszalépésnek minősül.
7. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok Ajánlattevő általi fordítását is köteles elfogadni.
8. Különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes MNB
által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott
összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot csatolni kell.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § bek. alapján hiánypótlás lehetősége biztosított.
10. Ajánlatkérő hivatkozik az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19) Kormány
rendelet 16.§. (1)–(4) bekezdéseiben és a 15. § (2) bekezdésben foglaltakra. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 68. §. (1),
(4), (6) bekezdésére.
11. Ajánlattevőnek a szerződés megkötésének időpontjára rendelkeznie kell az ISO-9001 vagy ezzel egyenértékű
minőségirányítási
rendszerrel.
12. A beépített termékeknek minimum 12 hónap jótállási idővel kell rendelkezniük.
13. Ajánlatkérő a 1 hónap ajánlati kötöttség alatt 30 napot ért.
14. AK bontó feltételt köti ki, (a beszerzés tárgya központosított) – országos, regionális –illetve fenntartó által,
indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet. Amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan
a központosított közbeszerzési rendszerben, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, akkor a
rendszerében kell a beszerzést megvalósítania Részletesen: szerződéstervezet.
15. AT.nek NCAGE kóddal kell rendelkeznie a szerződéskötést követően leghamarabb, maximum 30 napon belül ,
valamint az ajánlatában vállalnia kell nyertessége esetén ennek beszerzését.
16.) AK a 321R. V. Fejezethez képest az Alk. feltételeket szigorúbban határozta meg
17. FAKSZ adatai: Kolárovits Katalin (00857) Távolléte esetén: Pete István (00864)
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.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Magyar Labdarúgó Szövetség (17210/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Labdarúgó Szövetség
Nemzeti azonosítószám: 19020848244
Postai cím: Kánai Utca 2/d
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vági Márton
Telefon: +36 15779500
E-mail: mlsz@mlsz.hu
Fax: +36 15779503
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mlsz.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/EKR001189012022/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/EKR001189012022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Sport
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Thököly út – Műfüves pálya építése
Hivatkozási szám: EKR001189012022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

619

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 helyszín, a Deák Ferenc „Bamba” Sportcentrum jelenleg is sporttelepként üzemel. A területen található
további nagyméretű és kisméretű műfüves pálya, egy multifunkciós pálya, valamint egy 4 blokkos
öltözőépület.
Kivitelezői feladat a pálya rendezése és revitalizációja, a meglévő élőfüves pálya helyén egy 68x105
(72x111) m-es műfüves pálya kialakítása a meglévő tervek szerint, valamint 4 oszlopos pályavilágítás
kialakítása.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A részajánlat tétel lehetőségének a vizsgálata
eredményeképpen megállapításra került, hogy a beszerzés részekre bontása gazdasági és funkcionális
szempontokat figyelembe véve nem lehetséges. A tervezett építési munka műszaki-szakmai okokra
tekintettel nem osztható. A munkák elvégzéséhez szükséges munkálatok egymással szoros műszakiszakmai egységet képeznek. A gazdasági észszerűséggel nem összeegyeztethető, valamint műszakiszakmai szempontból sem kivitelezhető az elvégzendő munkák szétválasztása, külön szerződések alapján
történő kivitelezése.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Thököly út – Műfüves pálya építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.159

Fő szójegyzék
Fő tárgy:
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Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

További tárgyak:
45212200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1183 Budapest, Thököly út 5. HRSZ: 155447/48
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A helyszín, a Deák Ferenc „Bamba” Sportcentrum jelenleg is sporttelepként üzemel. A területen található
további nagyméretű és kisméretű műfüves pálya, egy multifunkciós pálya, valamint egy 4 blokkos
öltözőépület.
Kivitelezői feladat a pálya rendezése és revitalizációja, a meglévő élőfüves pálya helyén egy 68x105
(72x111) m-es műfüves pálya kialakítása a meglévő tervek szerint, valamint 4 oszlopos pályavilágítás
kialakítása.
Az alépítményi munkák során a talajvizsgálati jelentést figyelembe kell venni! A tervezett műfüves
labdarugó pályát az MLSZ által kiadott Műszaki Leírás (továbbiakban MLE) szerint kell kialakítani. Ennek
megfelelően a felső 80-110 cm vastag, humuszos homok feltöltés réteget el kell a pálya területe alól
távolítani. Az ezen szint alatt megmaradó kissé iszapos kavicsos salakos közepes homok feltöltés altalajt
tömöríteni kell.
Az egész pálya profilozott lejtésben kialakított és tömörített altalajra tükrére HDPE fólia és Geomatex TST
borítás kerül, beleértve gyűjtődrénárokat (a borítás átlapolással történik).A tömörített tükörre, egymástól 5
m tengelytávolságra, halszálka mintában, drénárok ásása nélkül kerül elhelyezésre a szalagdrénrendszer, a
pálya hossztengelyétől az oldalvonalak irányába 0,5 % eséssel.
A pálya négy oldalán C-10/FN betongerendába rakott, 100/20/5 cm előre gyártott betonszegélyt kell
elhelyezni. A szegély elhelyezésénél, kitűzésénél ügyelni kell, hogy a pálya oldal és alapvonalai egymásra
merőlegesek és párhuzamosak legyenek.
Az alépítményi felső rétegre kerül lefektetésre az általában 4 m szélességű, 6,0 cm szálhosszúságú műfű
burkolat, melyeket 0,4 m széles üvegszálas szövet csíkokra, két komponenses ragasztóval rögzítenek
egymáshoz, így alkotnak egységes műfű felületet. Jelen esteben az alkalmazott burkolat típus:
- 60 mm szálhossz
- egyenes szálú monofil
- fűszál vastagság : 360 mikron
A lefektetett szőnyeg, száraz, agyagmentes, 0,4-0,8 mm szemcsenagyságú kvarc homok feltöltést kap, 20
mm vastagságban. Ennek a rétegnek a súlya rögzíti a műfű felületet az alépítményhez.
A tervezett műfüves pályához kapcsolódóan szükséges és alapvető igény az pálya körül kialakítandó
labdafogó háló. Az alapvonalak mögötti meglévő labdafogóhálókat mindkét alapvonal teljes hosszában
72 fm hosszon felújítjuk. A pálya hosszoldali labdafogóhálót az egyik hosszoldal mellett terveztük: 105
fm hosszon, közvetlenül a tervezett pálya külső széle mellett, a másik hosszoldalnál a meglévő korlátot
felújítjuk.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési munka nem engedélyköteles
tevékenységnek minősül. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú
vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az
általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra
vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának
komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése
érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség
bizonyítása az ajánlattevő feladata. További információt a kiviteli tervdokumentáció és a tételes,
mennyiségi árazatlan költségvetés tartalmaz.
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Jelen közbeszerzési eljárásban szereplő építőipari termékektől eltérni abban az esetben lehet, ha a
helyettesítő építési termék minden, a 275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet az építési termék építménybe
történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól
szóló kormányrendelet 1. mellékletében szereplő műszaki terméktulajdonságban eléri, vagy meghaladja
helyettesített termék műszaki színvonalát.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M2)1 alk. követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság
megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap,
min 0-max. 60 hó) 10
2 Az M2)2 alk. követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez
meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap, min 0-max. 60 hó)
10
3 Az M2)3 alk. követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez
meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap, min 0-max. 60 hó)
10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó vállalkozói díj (5 % tartalékkeret nélkül) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
- A II.2.7.: A szerződés teljesítési határidejét a munkaterület átadásától kell számítani. A teljesítési
határidőbe a műszaki átadás-átvétel időtartama nem számít bele. Az ajánlatkérő előteljesítést elfogad. A
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szerződéskötésre a Kbt. 131.§ (6) figyelembevételével kerül sor. Amennyiben ez a nap nem munkanapra
esik, a szerződéskötés időpontja az ezt követő első munkanap.
- A szakemberek többlet szakmai tapasztalatára vonatkozó értékelési szempontokkal kapcsolatban
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha
a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a
felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum
tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a
csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó
dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az Ajánlatkérő az
ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja, kivéve a 71. § (9a) bekezdésében foglalt esetet.
- Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció
összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
- Az eljárást megindító felhíváshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokat az érdeklődő gazdasági
szereplőknek (vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó(k)nak) elektronikus úton el kell érni az
ajánlattételi határidő lejártáig. A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélküli letöltéséhez regisztráció
szükséges az EKR-en a következő címen: https://ekr.gov.hu, regisztrációt követően van lehetőség a
dokumentumok teljes körű, közvetlen és díjmentes elérésére. Ajánlatkérő rögzíti, hogy nem vállal
felelősséget a közbeszerzési dokumentumok hozzáférhetőségével kapcsolatban felmerült technikai
problémákért.
- Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek Ajánlattevőt terhelik.
- Ajánlatkérő a GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági
szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás
lefolytatása céljából és határidőig kezeli.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)
bekezdés h)-k) és m) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.§ (1)
bekezdése szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bekezdés
h)-k) és m) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont
kb) alpontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozólag, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1) bekezdés h)-k) és m) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, figyelemmel a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdésére. A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében külön
nyilatkozatot kell benyújtania. Ajánlatkérő a Kbt. 62.§ (1) bekezdés h)-k) és m) pontjában meghatározott
kizáró okok igazolására (ide nem értve a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró
okot) elfogadja az ajánlattevő által egy korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai
közbeszerzési dokumentumot, amennyiben az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és
tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében előírt információkat. Az öntisztázásra a Kbt.
64.§-a irányadó. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 74.§ (1) bekezdésére is. A kizáró okokra
és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve
adat tartalma valós.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
A Magyarországon letelepedett Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági
szereplőnek szerepelnie kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) által vezetett névjegyzékében.
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A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek a letelepedés szerinti ország
nyilvántartásában kell szerepelni, vagy rendelkezni kell a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. (322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bek).
Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 26. § (2) szerint ellenőrzi.
A kivitelezői névjegyzékben való szereplés tényét ajánlatkérő az ingyenesen, elektronikusan elérhető
adatbázisból ellenőrzi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlattevő ajánlatában arról köteles
nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó dokumentumot/
dokumentumokat az ajánlatkérő Kbt.114.§ (2) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt.69.§ (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban
a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a
nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló
dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Az alkalmasság
igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9) és 69.§ (11)-(12) bekezdései is irányadók.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevő ajánlatában arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági
követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem
köteles megadni.
Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó nyilatkozatait az
Ajánlatkérő 114.§ (2) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
M1) Ajánlattevőnek a Rendelet 21.§ (2) bekezdés a) pontja alapján be kell nyújtania az Ajánlattevő által a
jelen felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel
lezárult), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
teljesített legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházásra vonatkozó, a Korm. rendelet
23.§ szerinti módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított referencia igazolást legalább az alábbi
tartalommal:
a) ajánlattevő neve,
b) a szerződést kötő másik fél neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve, elérhetősége
c) a teljesítés helye,
d) a referenciamunka rövid ismertetése, a teljesített munka mennyisége (a szerződés tárgya, az
alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),
e) a teljesítés kezdő és befejező (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap
részletezettséggel,
f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A szerződés részteljesítése alapján kiállított referenciaigazolás esetében teljesítés alatt a részteljesítést, a
teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) kell érteni.
A Rendelet 22.§ (5) bekezdés, 21/A§-a irányadó.
A 21.§ (2) bekezdés a) pontja alkalmazásában az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni
annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés
részteljesítéseként valósult meg.
Más gazdasági szereplőkkel történt közös teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak
oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés
egyértelműen megállapítható legyen.
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- Teljesítettnek minősül a szerződés, amennyiben a teljesítés a vizsgált időszakban (az eljárást megindító
jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban) a szerződést kötő másik fél által
kiadott teljesítés igazolással lezárult.
M2) Ajánlattevő a Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés b) pontja alapján csatolja azoknak a szakembereknek
(szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a bemutatását, azok
megnevezésével, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakember bemutatása során csatolandók:
Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti jogosultsággal
már rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, úgy:
a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt
szakembert (szakember neve), a szakember végzettségét, továbbá a szakember munkáltatóját
(ajánlattételi határidő időpontjában;
b) a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági
nyilvántartásban, úgy Ajánlatkérő a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus
nyilvántartásban ellenőrzi. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban
adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által
kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható. A honlapon történő ellenőrzés
elősegítése érdekében Ajánlattevő csatolhatja a jogosultság elérési útvonalát. Más tagállamban szerzett
jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar
nyelvű fordításának benyújtása szükséges.
Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti jogosultsággal
nem rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, úgy:
a) Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről, amelyben megjelöli a bevonni
kívánt szakembert (szakember neve), a szakember végzettségét, továbbá a szakember munkáltatóját
(ajánlattételi határidő időpontjában),;
b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből
a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai
tapasztalata egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek
figyelembevételre);
c) szakember végzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
d) a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
e) Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont
szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásbavétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11)-(12) bekezdése is. A Kbt. 65. § (11)
bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek
közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat
be a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadásátvétellel lezárult), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített 1 darab műfüves pálya építésére vonatkozó referenciát.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be minimum
M2)1 Egy fő szakembert, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma, Felelős műszaki vezetés
fejezet 1. rész Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek 2. sor Építési szakterület „MVÉ” vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges
végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M2)2 Egy fő szakembert, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma, Felelős műszaki vezetés
fejezet 2. rész Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek 3. sor Építménygépészeti szakterületek „MV-
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ÉG” vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges
végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M2)3 Egy fő szakembert, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma, Felelős műszaki vezetés
fejezet 2. rész Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek 5. sor Építményvillamossági szakterület „MVÉV” vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges
végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Egy szakember több pozícióra is jelölhető.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A kötbérek tekintetében figyelemmel a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdésére az ajánlatkérő rögzíti, hogy a
kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős megszegi a
szerződést.
Késedelmi kötbér: Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződésben rögzített kötbérterhes határidőket
olyan okból, amelyért felelős, elmulasztja, úgy az Ajánlatkérő jogosult minden késedelmes nap után, a
nettó vállalkozó díj 0,5 %-nak (azaz fél százalék), összesen azonban legfeljebb a tartalékkeret nélküli nettó
vállalkozói díj 10 %-nak (tíz százalék) megfelelő Késedelmi kötbért érvényesíteni a nyertes ajánlattevővel
szemben.
Amennyiben a nyertes ajánlatevő a hibás teljesítés kijavítására a szerződésben meghatározott határidőt,
vagy a Felek által meghatározott határidőt, póthatáridőt elmulasztja, úgy a határidőt követő naptól
a hiba kijavításáig terjedő időre késedelmi kötbért köteles fizetni. A kötbér alapja a hibás munka
általános forgalmi adó nélkül számított nettó teljes értéke. A hibás munka értékét a nyertes Ajánlattevő
ajánlatában szereplő árazott költségvetés alapulvételével kell megállapítani. Az Ajánlatkérő jogosult a hiba
kijavításig terjedő időre minden nap után a kötbéralap 0,5 %-ának (azaz fél százalék), összesen azonban
legfeljebb a hibás munka általános forgalmi adó nélkül számított nettó teljes értékének megfelelő kötbért
érvényesíteni a nyertes ajánlattevővel szemben.
Meghiúsulási kötbér: A szerződés meghiúsulása esetén az Ajánlatkérő jogosult tartalékkeret nélküli nettó
vállalkozói díj 20 %-nak (azaz húsz százalék) megfelelő Meghiúsulási kötbért érvényesíteni a nyertes
ajánlattevővel szemben.
Szerződésszegési Kötbér: amennyiben a nyertes Ajánlattevő bármely a szerződés teljesítésével
kapcsolatban rögzített kötelezettségét olyan okból, amelyért felelős megszegi, úgy a teljes, általános
forgalmi adó és tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 0,1%-ának megfelelő összegű
szerződésszegési kötbért köteles fizetni szerződésszegési eseményenként, összesen azonban legfeljebb
a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 10 %-nak (tíz százalék) megfelelő Szerződésszegési kötbért
érvényesíteni a nyertes ajánlattevővel szemben.
Jótállási kötelezettség: A jótállási időszak a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól
számítva a 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott jótállási időkön felül 24
(huszonnégy) hónap.
Teljesítési biztosíték:
A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként nettó vállalkozói díj 5 (öt)
százaléknak megfelelő teljesítési biztosítékot köt ki. A teljesítési biztosíték hatályának a szerződés hatálya
alatt folyamatosan fenn kell állnia az utolsó (rész)teljesítésre vonatkozó teljesítésigazolás kiállításáig és
egyben a sikeres műszaki átadás-átvétel napjáig, abban az esetben is, ha a vállalkozó késedelembe esik,
vagy a teljesítési határidőket módosítják. A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátása: legkésőbb a
szerződés hatálybalépésétől számított 5. (ötödik) munkanapon belül. Amennyiben a nyertes ajánlattevő
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a teljesítési biztosítékot a szerződés aláírásától számított 5. (ötödik) munkanapon belül nem bocsátja az
ajánlatkérő rendelkezésére, úgy az ajánlatkérő elállhat a szerződéstől. Biztosítékra vonatkozó általános
szabályok: Ajánlatkérő a Kbt. 134.§ (2) bekezdés.
Jótállási biztosíték: A Kbt. 134.§ (3) bekezdése alapján, a szavatossági és jótállási kötelezettség nem
teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként az ajánlatkérő a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozási
díj 5 (öt) százalékának megfelelő jólteljesítési biztosítékot köt ki.
Folytatás: III.1.7) pont alatt
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
* III.1.6) pont foltatása:
A jótállási biztosítéknak a jótállási időszak kezdő napja hónapját követő 26. (huszonhatodik) naptári hónap
utolsó napjáig fenn kell állnia. A jótállási időszak kezdő napja: a sikeres közbenső műszaki átadás-átvételt
követő nap.
Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapján a jelen pontban előírt biztosíték
rendelkezésre álló összege az ajánlatkérő követelésének kielégítésével csökken, nincs az ajánlattevőnek a
biztosíték meghatározott mértékű folyamatos fenntartására vonatkozó kötelezettsége.
A teljesítési biztosíték, a nyertes ajánlattevő választása szerint figyelemmel a Kbt. 134.§ (6) bekezdésére
nyújtható
a) óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő az Ajánlatkérő OTP Bank Zrt.-nél
vezetett 11784009-21099397 számú HUF számlájára történő befizetésével (átutalással) vagy
b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy
c) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és szerződést megerősítő biztosíték részletes szabályait a
szerződés tervezete tartalmazza.
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).
Előleg: a tartalékkereten nélküli nettó vállalkozói díj 5 %-a. Az előleg összege a végszámlából kerül
levonásra. Számlák száma: 4 (négy) darab részszámla és 1 (egy) darab végszámla (műszaki előrehaladás
havi teljesítéséhez igazodó mértékben). Ajánlatkérő 5 (öt) százalék tartalékkeretet biztosít.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó Kbt. 27/A §-a, a 135. § (1), (3) bekezdései, az (5)-(6) bekezdései, a
Kbt.135. § (3) bek. alapján a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek., alvállalkozó igénybevétele esetén, a 322/2015.(X.30.)
Korm.r. 32/A §-a, a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155.§-a.
A 2007. évi CXXVII. tv., a 2011. évi CXCV. tv.
Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az
EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió
Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
További információt a szerződés tervezete tartalmaz.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
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Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/09/01 (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
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Datum: 2022/09/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§
(2) bekezdése és a Kbt. 68.§ (1b)–(1c) bek. szerint. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a Kr. 16.§ (1)–(4)
bekezdésére.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (2)–(3)
bekezdése és a Kbt. 68.§ (4)–(6) bekezdése szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Jelen közbeszerzési
eljárás a Kbt. 53.§ (6) bekezdés alapján kerül megindításra (feltételes közbeszerzési eljárás). A szerződés
Ajánlatkérő általi teljesítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre állása a szerződés hatálybalépésének
a feltétele. Amennyiben a fedezet a Szerződés mindkét Fél által történő aláírását követő százhúsz (120)
napon belül nem áll Ajánlatkérő rendelkezésére, – a Felek eltérő, előzetes írásbeli megállapodásának
hiányában, a Ptk. 6:116.§ (1) bekezdésére tekintettel – a Szerződés nem lép hatályba, és automatikusan,
külön jogcselekmény nélkül megszűnik. További információ a szerződéstervezetben.
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:
Értékelés módszere: Ajánlati ár: nettó vállalkozói díj - fordított arányosítás; 1.), 2.) és 3.) rendelkezésre álló
szakember – 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
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Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1) Ajánlattevő a szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetés
(ek)et teljes körűen beárazva, és az értékelési részszempontra jelölt szakemberre vonatkozó dokumentumokat.
Az árazott költségvetés .xls formátumban is be kell az EKR rendszer útján nyújtani. A Kbt. 71.§ (8) b) irányadó.
Amennyiben AT a felolvasólapon a 2. értékelési részszempont vonatkozásában 0-nál nagyobb értéket ajánl
meg, a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell alátámasztani a megajánlott adatokat. A 2.
értékelési részszempontra megajánlott szakember nevét az erre kiadott nyilatkozatban kell feltüntetni és az EKR
rendszerben benyújtani.
2) Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.
3) Hiánypótlás: a Kbt. 71.§ szerint. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 71.§ (6)-ot. A hiánypótlás EKR rendszer útján.
4) Az ajánlathoz csatolni kell: aláírási címpéldány vagy aláírásminta, adott esetben meghatalmazás; folyamatban
lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és
annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás (nemleges nyilatkozat is).
5) Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 66.§ (2), a 66.§ (6) a) és b), a 67. § (4) szerinti, valamint a kizáró okokkal
kapcsolatos nyilatkozatokat. Valamennyi nyilatkozatot az EKR rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével kell
ajánlattevőnek benyújtania.
6) Felolvasólap: Kizárólag az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap felhasználásával lehet benyújtani.
7) Közös ajánlattétel: csatolni kell az együttműködési megállapodást a dokumentáció szerint.
8) Kommunikáció és ajánlat benyújtása: EKR rendszer útján.
9) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okirat
alkalmas. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került
kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is.
10) Kiegészítő tájékoztatás: EKR rendszer útján, egyebekben a Kbt. 56.§ és 114.§ (6).
11) Ajánlatkérő a Kbt. 131.§ (4) értelmében az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az
ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a
szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
12) Az ajánlatban benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát Ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69.§ (13) és (14)-ben
leírtak szerint ellenőrizni.
13) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményéről a Kbt. 79.§ (2) szerint tájékoztatja az ajánlattevőket. A
szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131.§ (5)-(6) az irányadó.
14) Az Ajánlatkérő a Kbt. 41/A.§ (1) alapján a jelen eljárás keretében benyújtandó dokumentumokat egyszerű
másolatban is elfogadja. Ahol Ajánlatkérő elektronikus űrlapot bocsát az ajánlattevők rendelkezésére, ott az
Ajánlattevő köteles nyilatkozatát az elektronikus űrlap felhasználásával megtenni.
15) Felelősségbiztosítás: teljes körű építési-szerelési biztosítással (CAR), minimum 80.000.000,- Ft/káresemény
és 200.000.000,- Ft /év biztosítási összeg erejéig, vagy a nyertes ajánlattevő a meglévő biztosítását köteles
kiterjeszteni az ajánlatkérő által előírt összegre. Erre vonatkozóan ajánlattevő köteles nyilatkozatot tenni ajánlata
részeként. További információ szerződés tervezete.
16) Üzleti titok: a Kbt. 44.§ (1) szerint az EKR rendszer külön erre a célra szolgáló funkciója alapján elkülönített
üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) (2018. évi LIV. tv. 1.§) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát
megtilthatja.
17) Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) e) pontját jelen eljárásban alkalmazza.
18) Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként írja elő az ISO 9001 (vagy azzal egyenértékű) valamint ISO 14001
minőségbiztosítási rendszertanúsítvánnyal meglétét.
19) Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását nem tesz lehetővé.
20) A III.1.3) alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
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21) Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 53.§ (6) bekezdés alapján kerül megindításra (feltételes közbeszerzési eljárás).
A szerződés Ajánlatkérő általi teljesítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre állása a szerződés hatálybalépésének
a feltétele.
Amennyiben a fedezet a Szerződés mindkét Fél által történő aláírását követő százhúsz (120) napon belül nem
áll Ajánlatkérő rendelkezésére, – a Felek eltérő, előzetes írásbeli megállapodásának hiányában, a Ptk. 6:116.§
(1) bekezdésére tekintettel – a Szerződés nem lép hatályba, és automatikusan, külön jogcselekmény nélkül
megszűnik. További információ a szerződéstervezetben.
22) FAKSZ: dr. Kiss László 00172
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.
________________________________________________________________________________________________
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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Szeghalom Város Önkormányzata (17258/2022)
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):
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/EKR001152522022/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/EKR001152522022/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:
Varjasi út burkolatfelújítása
Hivatkozási szám: EKR001152522022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

633

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Szeghalom Város Önkormányzata fel kívánja újítani a Varjasi út (0878 hrsz ) szilárd burkolatát, mely út
mezőgazdasági telephelyek megközelítését biztosítja.A kivitelezés során a meglévő pályaszerkezetet teljes
szélességében és vastagságában el kell bontani. A tervezet fejlesztés VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi
helyi közutak fejlesztése” felhívás
keretében, az eljárás megindításakor támogatásban részesített pályázatból kerül megvalósításra.
Részletesen a jelen felhívás II. 2.4) pontjában valamint a műszaki dokumentációban foglaltak szerint.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét
és azt nem tartja gazdaságilag észszerűnek. Az építési beruházás nem osztható oly módon, hogy az a
közpénzek hatékony felhasználását eredményezné, továbbá a beszerzés tárgyának jellege, műszaki
sajátosságai sem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. Az építési beruházás
részekre bontása nem lehetséges, szakmailag és gazdaságilag észszerűtlen lenne, jelentős többlet
költséget jelentene úgy a műszaki és környezeti adottságok, mint a garanciális szempontok miatt.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Varjasi út burkolatfelújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
45233223-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Szeghalom 0878 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szeghalom külterületén (Varjasi út, 0878 hrsz ) található szilárd burkolató mezőgazdasági út felújtása.
Jelenleg az úttest aszfalt és beton burkolatú , melynek szerkezet az évek során tönkrement, jelenleg
nehezen közlekedhető, balesetveszélyes állapotú. A kivitelezés során a meglévő pályaszerkezetet teljes
szélességében és vastagságában el kell bontani.
A tervezett út jellemző paraméterei:
hossza: 646,01 m
szélessége: 5,5 m
oldalesés: 2,5% kétoldali
padka szélesség: 1,0 - 1,5 m
padka oldalesés: 5%
A kivitelezés során a meglévő pályaszerkezetet teljes szélességében és vastagságában el kell bontani.
A bontott anyagot az Önkormányzat által kijelölt helyen kell deponálni, mely anyag későbbiekben más
építéseknél megfelelően darálva, osztályozva felhasználható talajerősítésre, alapépítésre.
A részletes adatokat és a műszaki tartalmat a műszaki leírás, a tervek, és költségvetés tartalmazza. A
beruházás nem engedélyköteles.
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.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M.2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai
többlettapasztalata út építése és/vagy felújítás területen (0-36 hónap) 15
2 3. A kötelezőn felül vállalt többlet-jótállás időtartama (0-24 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
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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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1.1-21 pályázat
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: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet Kr. 17. § (1) bekezdésében
foglaltak alapján kell eljárnia a kizáró okok tekintetében. 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.
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]: Az
ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha ajánlattevő gazdasági szereplőként nincs bejegyezve
a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, vagy nem szerepel az Étv. szerinti,
építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges − a letelepedés
szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A nyilvántartásban szereplés tényét
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő ellenőrzi a
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céginformációs szolgálattól ingyenesen elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni
vállalkozók, továbbá a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett on-line Építőipari Kivitelezői
Nyilvántartás nyilvántartásának adatai alapján. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők
esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges – a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv XI. mellékletében előírt, letelepedés szerinti ország nyilvántartás szerinti igazolás vagy egyéb
igazolás, vagy nyilatkozat benyújtása.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1. Az előző két, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre
vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (útépítés, útfelújítás) származó – általános forgalmi adó nélkül
számított – árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak (Kr.
19. § (1) c) pontja). Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett
egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett
ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik,
amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni
az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság
igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. Ha az ajánlattevő az árbevételi adatot azért nem tudja
az ajánlatkérő által előírt teljes időszakra vonatkozóan megadni, mert az időszak kezdete után kezdte meg
működését, az alkalmasságát a működésének megkezdését követő időszakra vonatkozó árbevételi adattal
jogosult igazolni.
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján előírja, hogy a Kbt. 114. §- a szerinti bírálat keretében a
kizáró okok, valamint az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban kötelesek benyújtani. A Kbt. 65.
§ (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az
ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre
jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan – szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt –
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1. Alkalmatlan ajánlattevő, ha a felhívás
feladását megelőző két mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a
közbeszerzés tárgyából (útfelújításból, útépítésből) származó nettó árbevétele összesen nem éri el a nettó
85.000.000 Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M/1. Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított megelőző öt évben évben (feladási időpont év/hó/napjától visszafelé öt
év/hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) teljesített építési beruházások ismertetése a Kr. 21. § (2)
bekezdés a) pontja alapján. Az alkalmassági feltétel teljesítését cégszerű nyilatkozattal és a Kr. 22. § (3)
bekezdésben foglaltaknak megfelelően a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.
Az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét vagy az
ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, továbbá nyilatkozni
kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a Kr. 22. § (5) bekezdésére.
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Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján előírja, hogy a Kbt. 114. §- a szerinti bírálat keretében a
kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok
tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban kötelesek benyújtani. A Kbt. 65. § (6) bekezdése
alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A
Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt
vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező
ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan – szerződésben , előszerződésben vagy más formában vállalt –
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
M/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend 21. § (2) -bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt
szakemberek (szervezetek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősök – megnevezése, végzettségük,
illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése.
Igazolásként a szakember tekintetében csatolandó -adott esetben- a szakmai tapasztalatot (év, hó
megjelöléssel) ismertető szakmai önéletrajz, rendelkezésre állási nyilatkozat, valamint a szakember
végzettségét, képzettségét, jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata.
Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai
nyilvántartásban, a névjegyzéki/kamarai számot ajánlattevő megadhatja. Ha a megjelölt szakember
rendelkezik a 266/2013 (VII.11.) Korm.rend. szerinti érvényes tanúsítói névjegyzékbe vétellel, akkor nem
szükséges az ennek megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot igazolni, elegendő
csak a névjegyzékbe vétel tényét és névjegyzékbe vétel bejegyzésének dátumát igazolni vagy megadni.
A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánletevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. 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 ajánlatban csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt- kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot,
amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmasság követelménynek
való megfelelés igazolására egyebekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) bekezdésében
foglaltak is irányadók. Az alkalmasságának igazolása
vonatkozásában a Kbt. 65. § (11) bekezdésében, a 69. § (11a) bekezdésében foglaltak is irányadók.
Ajánlattevők a Kbt. 114/A. §-a alapján a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében előírt
igazolásokat az ajánlatban kötelesek benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a)
pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 (öt) évben (60 hónap)
szerződésszerűen teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárult), legalább 450m hosszúságú útépítési és/
vagy útfelújítási és/vagy burkolat-megerősítési tárgyú referenciával.
M.2. legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ (vagy
azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű
végzettséggel és minimum 36 hónap szakmai gyakorlati idővel. Az Ajánlatkérő az előírt végzettséggel
egyenértékű végzettséget is elfogad.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
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A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: A nettó Vállalkozói Díj 1 %-a naponta, max. 20 %.
Meghiúsulási kötbér: A nettó Vállalkozói Díj 20 %-a
Jótállási kötelezettség: A sikeres átadás-átvételt követő naptól legalább 36 hónap (ezen felül a
nyertes ajánlattevő megajánlása szerint).
Jótállási biztosíték: (a Kbt. 134. § (3) bekezdése szerinti biztosíték): a Kbt. 134 § (4)-(5), illetve (6) bekezdés
a) pont (az ajánlattevő választása) szerinti formában. Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével
kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti általános forgalmi adó nélkül számított
ellenszolgáltatás 3%-ának megfelelő összegű biztosítékot köt ki. A biztosíték az ajánlattevőként szerződő
fél választása szerint nyújtható óvadékként (visszatartással is lehetséges) az előírt pénzösszegnek az
ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény
vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés
alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A biztosítéknak a szerződésben
foglalt feltételek
szerint kell rendelkezésre állnia: a szerződés teljesítésének időpontjától kezdődően a jótállási idő teljes
tartama alatt
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül
számított – teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét
biztosítja a nyertes ajánlattevő részére. A kivitelezés során ajánlatkérő 4 darab rész-számla és további
1 végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja a nyertes ajánlattevő számára. A rész-számlák
benyújtására az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 15-40-60-80%-át elérő megvalósult
teljesítés esetén van lehetőség, műszaki ellenőri teljesítésigazolás alapján. A 100 %-os készültség
elérésekor a sikeres műszaki átadás-átvételt követően műszaki ellenőri teljesítésigazolás alapján van
lehetőség a végszámla benyújtására. Az igényelt előleg összege az általános forgalmi adó nélküli
szerződéses érték 15-40-60-80%-át elérő megvalósult teljesítést követően kibocsátott számlákban kerül
egyenlő arányban elszámolásra. Ajánlatkérő az ellenértéket részben a II.2.12. pontban megjelölt számú
pályázatra kötött támogatási szerződés alapján folyósított támogatásból fizeti ki, utófinanszírozással.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (1) és (6)-(7) bekezdésére és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésre,
valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §-ra, 32/A. §-ra.
A beruházás nem engedélyköteles, az általános ÁFA szabályok hatálya alá tartozik.
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
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Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/08/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (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
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Datum: 2022/08/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b),
(1c) bek. alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi
határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a
megfelelően irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben
az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a
bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban
szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1 000 000 HUF
A befizetés helye: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10402142-50485250-54561008
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: A befizetés/átutalás igazolása vagy
igényérvényesítést lehetővé tevő pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia-okirat
vagy készfizető kezességet biztosító okirat,vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető
kezességvállalást tartalmazó kötelezvény Kbt. 54. § (2) bek. azzal, hogy az olyan nyilatkozatot, amely
közvetlenül követelés érvényesítésének alapjául szolgál, azt úgy kell benyújtani, hogy elektronikus
okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat
követelményeinek [Kbt. 41/A.§ (2)].
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
A legjobb ár-érték arány elve alapján. Módszer: 1. Ár szempont: fordított arányosítás; 2. 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.
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VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 30. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő
felhívja a figyelmet, hogy a Kr. 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest
szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását.
2. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő), az ajánlatban dokumentumot aláíró alvállalkozó
szervezet és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében az ajánlathoz csatolni kell
az alábbiakat: a) a cégaláírási nyilatkozat (aláírási címpéldány, vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által
ellenjegyzett aláírás-minta vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot
igazoló dokumentum az ajánlatot aláíró vagy arra meghatalmazást adó cégképviseleti jogosultsággal rendelkező
személytől) b) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelem és annak érkeztetéséről megküldött igazolás 1-1 példánya, továbbá xml file-ként a „Változásbejegyzési
kérelem” elnevezésű dokumentum (mellékletek nélkül)
3. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, a
szerződés teljes időtartamára, a végső teljesítésigazolás kibocsátásáig - teljes körű felelősségbiztosítást kötni, vagy
a meglévőt kiterjeszteni. Minimális kártérítési összeg: 50 millió HUF/káresemény, 100 millió HUF/év.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat
és más dokumentumokat, melyeket a dokumentáció előír. Amennyiben az EKR rendszerben nyilatkozat
minta rendelkezésre áll, azt értelemszerűen ki kell tölteni. A további nyilatkozatok kitöltött és cégszerűen
aláírt, szkennelt példányait kötelesek az Ajánlattevők az ajánlathoz csatolni - eltérő előírás hiányában - pdf
formátumban.
5. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
6. Az ajánlathoz csatolni kell a teljes körűen kitöltött árazatlan költségvetés(eke)t Excel fájlformátumban, valamint
legalább a főösszesítőt cégszerűen aláírva, pdf formátumban.
7. Ajánlatkérő nevében eljár: Dr. Kállai Sándor felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, 5600 Békéscsaba,
Kinizsi u. 13., Tel.: +36703605489 ; E-mail: drkallaisandorgmail.com, Lajstromszám: 00577
8. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10.
Ajánlatkérő az Egyösszegű nettó ajánlati ár részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2020. évi 60.
számában közzétett, a nyertes ajánlat kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló
útmutatója (Útmutató) 1. sz. melléklet A 1. aa) pontban rögzített fordított arányosítás módszerével végzi az
értékelést. A minőségi értékelési szempontok tekintetében Ajánlatkérő az Útmutató 1. sz. melléklet A 1. ab)
pontban rögzített egyenes arányosítás módszerével végzi az értékelést.
A jótállás esetében a minimum jótállási időtartam 36 hónap. A felolvasólapon azt kell megadni egész számmal,
hogy ehhez képest mennyivel hosszabb jótállást vállal az ajánlattevő. Ha csak a minimumot vállalja, akkor 0
hónapot kell megadni a felolvasólapon. A 24 hónapos és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a
maximális pontszámot adja (Kbt. 77. § (1) bek.). A képletbe akkor is a 24 hónapot helyettesíti be ajánlatkérő, ha
ennél hosszabb időtartamú megajánlás érkezik. Amennyiben jogszabály valamely részfeladat(ok)ra a megajánlott
jótállásnál hosszabb tartamú jótállást ír elő, a jogszabály szerinti jótállási időtartam érvényesül.
Az M.2. szerinti szakember esetében a útépítés és/vagy útfelújítás munkákban szerzett tapasztalat időtartamát
kell megadni, amely 0 és 36 hónap között kell legyen. Csak egész szám ajánlható meg. Ajánlatkérő a 0 hónapos
megajánlásra a minimális pontszámot, a 36 hónapos és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a
maximális pontszámot adja.
9. Ajánlatkérő a szakember többlet-tapasztalatára vonatkozó értékelési szempontokhoz kapcsolódóan előírja,
hogy amennyiben az ajánlattevő az ajánlatában nem tünteti fel legalább az M.2. pont szerinti szakember nevét,
az ajánlatot hiánypótlás kibocsátása nélkül érvénytelenné nyilvánítja. A többlet-tapasztalat igazolására minden
esetben be kell csatolni a szakember önéletrajzát, a felhívás III.1.3. M.2. pontjában előírt formában és tartalommal
(az önéletrajz hiánya adott esetben hiánypótolható).
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10. A költségvetésben szereplő tételek és mennyiségek a vonatkozó tervekkel együtt érvényesek. Az
ajánlattevőnek mennyiségi ellenőrzési kötelezettsége van, az ajánlattételt megelőzően a méretek ellenőrzését is
el kell végezni!
11. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a bírálatnak az aránytalanul alacsony
ár vagy költség vagy egyéb aránytalan vállalások vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését
követően végzi el. Ennek megfelelően csak a legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több
legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, illetve az egyéb
vállalások aránytalanságát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok
értékelését követően végzi el.
13. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.
14. A kivitelezéssel kapcsolatban az alábbiakat kérjük figyelembe venni:
A beruházással érintett külterületi útról több mezőgazdasági telephely, földterület közelíthető meg. A
mezőgazdasági munkák ütemezését figyelembe véve a kivitelezés a 2023. január- 2023. május közötti időszakban
végezhető el, mert ebben az időszakban kevésbé van használatban az út a gazdálkodók részéről.
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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Szigetvár Város Önkormányzat (17520/2022)
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: Szigetvár Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15724193202
Postai cím: Zrínyi Tér 1.
Város: Szigetvár
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vass Péter
Telefon: +36 73514300
E-mail: onkormanyzat@szigetvar.hu
Fax: +36 73514349
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szigetvar.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/EKR001112412022/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/EKR001112412022/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:
Szigetvár rekreációs központ létesítése 3
Hivatkozási szám: EKR001112412022
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:
Jelen beruházás engedélyköteles beruházás.
Szigetvár Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) által 2016. évben benyújtott
GINOP-7.1.3-2015 kódszámú „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” tárgyú pályázat pozitív
elbírálásban részesült.
Pályázathoz kapcsolódó beruházási/építési tevékenység 2015. évben megkezdődött. Önkormányzat
2020. évben a kivitelezéshez kacsolódó vállalkozási szerződést azonnali hatállyal felmondta. A beruházás
jelenleg félbehagyott.
A kivitelezési munkák tovább folytatása, befejezése szükséges. Az Önkormányzat megbízása alapján a
kivitelezési tevékenység folytatásához szükséges, új kiviteli tervdokumentáció elkészült.
Kivitelező szervezet feladatát képezi a vonatkozó engedélyekben foglaltak betartása, Dél-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság által kiadott üzemeltetői hozzájáruló nyilatkozatban, a tulajdonosi és vagyonkezelői
nyilatkozatban foglalt előírások betartása, valamint az Önkormányzat, illetve az Önkormányzat
megbízásából eljáró Bellai Mérnökiroda Kft., mint műszaki ellenőr szervezet közreműködésével
elektronikus építési napló vezetése, mely főnapló nyitott.
Kivitelező szervezet feladatát és költségét képezi a régészeti szakfelügyelet, a Dél-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság által előírt szakfelügyelet, valamint az egyéb közműszolgáltatók által előírt szakfelügyelet
biztosítása. (Folyamatban van az aktualizált közműszolgáltatói nyilatkozatok bekérése.)
Szigetvár Város Önkormányzat tulajdonát képező Szigetvár, belterület 1712/3., 1712/4., 1712/5. hrsz. alatti
ingatlanokat kivitelező szervezet a kivitelezés ideje alatt felvonulási területként használhatja.
Az építéssel érintett ingatlanok (Önkormányzat tulajdonát képezik): Szigetvár, belterület 923/1., 1712/3.,
1712/4., 1712/5., 1712/7., 1712/8., 1726/2. hrsz.
Megvalósítandó munkák:
A létesítményt a SPAR üzlet mellett található úton lehet megközelíteni úgy, hogy az építményhez
kapcsolódóan gépjármű és autóbusz számára is alkalmas parkolók kerülnének kialakításra.
I. Az út, parkoló építés során az alábbi létesítmények kialakítására kerül sor:
(Hrsz.: 923/1., 1712/8., 1726/2.)
- feltáró út építése 109 m hosszban változó aszfaltburkolat szélességgel;
- 25 m hosszú 3,0 m széles aszfaltburkolatú szervízút;
- 115 m hosszú 1,5-2,0 m széles kerti szegéllyel megtámasztott aszfaltburkolatú járda;
- 26 férőhelyes kiemelt szegéllyel körülépített aszfaltburkolatú parkoló;
- 2 db mozgáskorlátozott parkoló állás 3.6 m szélességben;
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- 2 db 3 ,0 m széles buszparkoló állás.
II. A rekreációs közparkban létesítendő rekreációs központ az alábbi helyiségeket és egységeket
tartalmazza:
(Hrsz.: 1712/8.)
- fedett játszóház (építészeti kialakítás játszóházi elemek, berendezések nélkül);
- információs pont;
- kávézó, melegítőkonyha és a működéséhez szükséges raktár, személyzeti öltöző és mosdó, kávézóhoz
tartozó nyitott terasz, pergola árnyékolású terasz;
- kölcsönző és a működéséhez szükséges raktár és személyzeti mosdó;
- szociális helyiségek, raktárak;
- fedett terasz.
Helyiség lista alapján az összes hasznos tér - amely nem tartalmazza a nyitott teraszt, fedett teraszt- 394,8
m2 melyből információs pont 46 m2.
Kivitelezési munkák során ideiglenes áram és vízvételi lehetőség a helyszínen megoldott, almérők
kiépítésének költsége, illetve a tényleges fogyasztás alapján az elhasznált víz, energia költségek a
kivitelező szervezetet terhelik. Kivitelezési munkák befejezését követően kivitelező szervezet építtető felé
számol el a tényleges fogyasztás, illetve megállapodás alapján.
A kivitelezési munkák során a balesetvédelmi előírásokat különös figyelemmel be kell tartani.
Szintén kivitelező szervezet feladatát képezik az alábbiak:
• Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az építési munkaterületen közterületről jól látható
helyen táblát kell elhelyezni, mely táblán a 191/2009. (IX.15.) kormányrendelet 5.§ (6) bekezdésében
rögzített adatokat kell feltüntetni.
• Az építmény építőipari kivitelezési feladatainak megszervezéséhez szükséges részletezettségű, a tervezői
koordinátor által ellenőrzött munkabiztonsági és egészségvédelmi terv elkészítése.
Eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően kivitelező szervezet közreműködik a
használatbavételi engedély megszerzése érdekében.
Az esetlegesen felmerülő pótmunka igényekhez kapcsolódó szabályozást a vállalkozási szerződés
tervezete tartalmazza.
Szigetvár Város Önkormányzat, mint építtető gondoskodik a kivitelezési munkák során a műszaki ellenőr
megbízásáról.
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
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:
Út, parkoló építés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45223300-9

Kiegészítő szójegyzék
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További tárgyak:
45233000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7900 Szigetvár, belterület 923/1., 1712/8., 1726/2. hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az út, parkoló építés során az alábbi létesítmények kialakítására kerül sor:
(Hrsz.: 923/1., 1712/8., 1726/2.)
- feltáró út építése 109 m hosszban változó aszfaltburkolat szélességgel;
- 25 m hosszú 3,0 m széles aszfaltburkolatú szervízút;
- 115 m hosszú 1,5-2,0 m széles kerti szegéllyel megtámasztott aszfaltburkolatú járda;
- 26 férőhelyes kiemelt szegéllyel körülépített aszfaltburkolatú parkoló;
- 2 db mozgáskorlátozott parkoló állás 3.6 m szélességben;
- 2 db 3 ,0 m széles buszparkoló állás.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a
műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési
dokumentum részét képező, annak mellékleteként megküldött
tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (24-60 hónap) 10
2 A felhívás III.1.3. M2.a. pontjában megjelölt szakember (MV-KÉ) jogosultság megszerz. szüks. szakmai
gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 36 hó) 10
3 A felhívás III.1.3. M2.b. pontjában megjelölt szakember (MV-VZ) jogosultság megszerz. szüks. szakmai
gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 36 hó) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) / 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: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (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: GINOP-7.1.3-2015-2016-00005
II.2.13) További információ
II.2.7. pontosítása: a szerződés teljesítésének véghatárideje: a szerződéskötést követő munkaterület
átadástól számított 150 nap.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a
műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési
dokumentum részét képező, annak mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás,
árazatlan költségvetés tartalmazzák.
Egyenértékűség:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki
leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az
Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
II.2.1) Elnevezés:
Rekreációs központ építés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7900 Szigetvár, belterület 1712/8. hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A rekreációs közparkban létesítendő rekreációs központ az alábbi helyiségeket és egységeket tartalmazza:
(Hrsz.: 1712/8.)
- fedett játszóház (építészeti kialakítás játszóházi elemek, berendezések nélkül);
- információs pont;
- kávézó, melegítőkonyha és a működéséhez szükséges raktár, személyzeti öltöző és mosdó, kávézóhoz
tartozó nyitott terasz, pergola árnyékolású terasz;
- kölcsönző és a működéséhez szükséges raktár és személyzeti mosdó;
- szociális helyiségek, raktárak;
- fedett terasz.
Helyiség lista alapján az összes hasznos tér - amely nem tartalmazza a nyitott teraszt, fedett teraszt- 394,8
m2 melyből információs pont 46 m2
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a
műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési
dokumentum részét képező, annak mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás,
árazatlan költségvetés tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (24-60 hónap) 10
2 A felhívás III.1.3. M2.a. pontjában megjelölt szakember (MV-É) jogosultság megszerz. szüks. szakmai
gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 36 hó) 10
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3 A felhívás III.1.3. M2.b. pontjában megjelölt szakember (MV-ÉV) jogosultság megszerz. szüks. szakmai
gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 36 hó) 5
4 A felhívás III.1.3. M2.c. pontjában megjelölt szakember (MV-ÉG) jogosultság megszerz. szüks. szakmai
gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 36 hó) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) / 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: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.3-2015-2016-00005
II.2.13) További információ
II.2.7. pontosítása: a szerződés teljesítésének véghatárideje: a szerződéskötés hatálybalépését követő
munkaterület átadástól számított 180 nap.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a
műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési
dokumentum részét képező, annak mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás,
árazatlan költségvetés tartalmazzák.
Egyenértékűség:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki
leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az
Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
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: Mindkét részre irányadó szabályok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) pontokban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezetet, akinek részéről a fent meghatározott kizáró ok valamelyike az eljárás során következik
be. [Kbt. 74.§ (1) bekezdése b) pont]. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 7. §-ában, valamint a 17. § (1), (1a) és (1b) pontjában foglaltakra.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Mindkét részre irányadó szabályok:
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. §-ában meghatározott módon kell igazolni a kizáró okok fent
nem állását. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67.
§ (4) bekezdés). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevő az ajánlathoz
köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az Ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban
változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges. A tárgyi
eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő
köteles elfogadni, ha bármely gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. §-a szerinti korábbi
közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve,
hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a
kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel.
A Kbt. 114. § (2) bekezdése is irányadó.
A 321/2015. Korm. r. 1. § (7) bek alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan
a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező
bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
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 kíván gazdasági és pénzügyi
alkalmasságot előírni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1./ A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés
a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónap (a vizsgált időszak
alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett) legjelentősebb, műszaki átadás-átvétellel lezárult
közbeszerzés tárgykörében teljesített építési munkáit ismertető, a (321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 22. §
(3) bekezdése szerint kiállított referenciaigazolást, amelynek tartalmaznia kell legalább:
a)ajánlattevő (a szerződést teljesítő) neve, címe,
b)a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó (kapcsolattartó) személy
neve és
telefonszáma vagy e-mail címe,
c)a teljesítés helye,
d)a referenciamunka rövid ismertetése (az építési beruházás tárgya, beruházás mennyisége, az
alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),
e)a teljesítés kezdésének és befejezésének (sikeres műszaki átadás-átvétel) időpontja (év, hónap, nap
részletezettséggel)
f)nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
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g)amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, az igazolást benyújtó ajánlattevő saját
teljesítésének nettó összegét is kéri ajánlatkérő megadni(Ft-ban).
A 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése irányadó.
M.2./ az alábbi dokumentumokat:
-Azon a szakembernek (szervezetnek) felelősnek a megnevezését, akit az eljárást megindító felhívás
III.1.3.)pont M.2. pontjában, előírt alkalmassági követelmény igazolásaként bemutat, valamint csatolják a
szakember tapasztalatát alátámasztó szakmai önéletrajzát az alábbiak szerint:
a) a szakember saját kezű aláírását tartalmazó szakmai tapasztalatot (év/hónap pontossággal) igazoló
önéletrajza, amely tartalmazza a szakember nevét, címét, a szakember vonatkozásában a munka
megvalósítása során szerzett szakmai tapasztalatot/gyakorlatot év/hónap pontossággal és a szakember
jelenlegi munkahelyét is (a szakember munkáltatójának foglalkoztatójának a megjelölése, annak
érdekében, hogy a szakember közbeszerzési eljárásba történő bevonásának módja(ajánlattevő
szakembere vagy alvállalkozó szervezet szakembere vagy a szakember maga alvállalkozó) megállapítható
legyen.
A szakmai tapasztalat számításánál az Ajánlatkérő a párhuzamos feladat ellátás esetén (azonos időszakban
végzett munka) csak egy munkát vesz figyelembe. A benyújtott önéletrajzokból egyértelműen
megállapíthatónak kell lennie az előírt alkalmassági követelmények teljesülése, és az értékelési szempont
szerinti többlet szakmai tapasztalatra vonatkozó ajánlattevői ajánlati elem megalapozottságának.
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy az értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény
ellenőrzése érdekében a szakember önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából
releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával)
szükséges ajánlattevőknek már az ajánlatban benyújtaniuk.
A 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevőnek be kell
nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akit be kíván vonni a teljesítésbe. A nyilatkozatnak
tartalmazni kell az alábbiakat:
-a szakember neve,
-nyilatkozat arról, hogy a szakemberrel a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog.
-a szakember felsőfokú műszaki végzettségét, vagy azzal egyenértékű igazoló dokumentum(ok)
másolatát.
-a szakember nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik
a teljesítésben, az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés
időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.
A 321/2015.(X. 30.)Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés értelmében amennyiben a nyertes közös
ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat -a teljesítés
oszthatatlansága miatt- nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy
az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő
részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen
arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés
alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Más gazdasági szereplővel történt közös teljesítés esetén a fenti
adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
A Kbt.65. § (6) bekezdésében foglaltak alapján az alkalmassági feltétel esetében az együttes megfelelés
megengedett.
Az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt.65 § (7) bekezdése szerinti bármely más
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és jelen felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban továbbá csatolni szükséges a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt -
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kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.
Az Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 65. § (9) bekezdésre.
A Kbt. 114. § (2) bekezdése is irányadó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmas ajánlattevő, ha:
1. rész vonatkozásában:
M1.) rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban befejezett
(műszaki átadás-átvétellel lezárult), legalább 80 méter hosszúságú, minimum 2 méter széles
aszfaltburkolatú új út építésére és/vagy meglévő út felújításra vonatkozó szerződésszerűen teljesített
referenciával.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési
beruházásokat veszi figyelembe. A referencia-követelménynek történő megfelelőség max 3. szerződésből
teljesíthető. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M1.) pontban előírt alkalmassági követelményeknek
elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel.
2. rész vonatkozásában:
M1.) rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban befejezett
(műszaki átadás-átvétellel lezárult) legalább nettó 250 m2 alapterületű épület építése és/vagy felújítása
tárgyú szerződésszerűen teljesített referenciával.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési
beruházásokat veszi figyelembe. A referencia-követelménynek történő megfelelőség max 3. szerződésből
teljesíthető. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M1.) pontban előírt alkalmassági követelményeknek
elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel.
1. rész vonatkozásában:
M2.a) rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberrel: legalább 1
fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” kategóriájú felelős
műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013.
(VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./3. rész 2. pontjában meghatározott vagy azzal egyenértékű)
végzettséggel vagy képzettséggel, és szakmai tapasztalattal.
M2.b) rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberrel: legalább 1
fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti "Vízgazdálkodási építmények
szakterület" „MV-VZ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság)
megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./3. rész 7. pontjában
meghatározott vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
Amennyiben az alkalmassági követelmény körében előírt szakemberek az ajánlattételkor már
rendelkeznek az elvárt jogosultsággal, abban az esetben a jogosultság megszerzésének első időpontját
(pontos dátumát), valamint a szakember kamarai számát és/vagy elérési útvonalat a szakmai önéletrajzban
feltüntetni szükséges.
2. rész vonatkozásában:
M2.a) rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberrel: legalább
1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős
műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013.
(VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./1. rész 2. pontjában meghatározott vagy azzal egyenértékű)
végzettséggel és szakmai tapasztalattal.V
M2.b) rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberrel: legalább 1
fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” kategóriájú felelős
műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013.
(VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./2. rész 5. pontjában meghatározott vagy azzal egyenértékű)
végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
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M2.c) rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberrel: legalább 1
fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG” kategóriájú felelős
műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013.
(VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./2. rész 3. pontjában meghatározott vagy azzal egyenértékű)
végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
Amennyiben az alkalmassági követelmény körében előírt szakemberek az ajánlattételkor már
rendelkeznek az elvárt jogosultsággal, abban az esetben a jogosultság megszerzésének első időpontját
(pontos dátumát), valamint a szakember kamarai számát és/vagy elérési útvonalat a szakmai önéletrajzban
feltüntetni szükséges.
Az M.2./ pontban meghatározott alkalmassági követelmények igazolása körében egy szakember több
pozícióra is jelölhető.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1./ - M.2./pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Mindkét részre irányadó szabályok:
Jótállás: értékelési részszempont, ajánlattevő megajánlása szerint alakul, de a sikeres műszaki átadásátvétel napjától számított legalább 24 hónap.
Késedelmi kötbér: nettó egyösszegű ajánlati ár 0,6 %/nap %-a, de legfeljebb 30 napi tétel.
Meghiúsulási kötbér: nettó egyösszegű ajánlati ár 25%-a.
Előlegvisszafizetési biztosíték: Vállalkozó által igénybe vett előleg vonatkozásában, a szerződés
elszámolható összegének 10%-a és az igényelt előleg különbözetére jutó támogatás összegének
megfelelő mértékben a megrendelő javára a Kbt. 134. § (6) bekezdése szerint
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Mindkét részre irányadó szabályok:
A jelen közbeszerzés alapján megkötendő szerződés összegének finanszírozása az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból, valamint a Magyar Állam Központi Költségvetési Előirányzatából történik.
Projekt címe „Szigetvári gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése„. Projekt azonosítószám:
GINOP-7.1.3-2015-2016-00005 A támogatás intenzitása: 100 %.
A finanszírozás formája: utófinanszírozás. Az ajánlattétel, a kifizetések és elszámolás pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt – teljes nettó ellenszolgáltatás 20%ának megfelelő összeg mértékben biztosítja az előleg igénybe vételét. Az előleg kifizetésére a 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15
napon belül kerül sor.
Esedékesség:
Vállalkozó 6 darab számla, ezen belül 1 db előlegszámla, 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására
jogosult (a számlák összegében az ÁFA összegét is fel kell tüntetni).
A részszámlák kibocsátásának lehetősége:
1. részszámla: a kivitelezési ütemterv szerinti 15%-os műszaki készültség esetén a nettó
vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő összegben,
2. részszámla: a kivitelezési ütemterv szerinti 35%-os műszaki készültség esetén a nettó
vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegben,
3. részszámla: a kivitelezési ütemterv szerinti 55%-os műszaki készültség esetén a nettó
vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegben.
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4. részszámla: a kivitelezési ütemterv szerinti 80%-os műszaki készültség esetén a nettó
vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegben.
A végszámla összege a meghatározott nettó vállalkozói díj 20%-a. A végszámlát a 100 %-ot elérő
teljesítésnél, sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás (teljesítésigazolás) lezárását követően nyújthatja be a
Vállalkozó.
Az előleg a 2., a 3., a 4. részszámlában és a végszámlában egyenlő arányban kerül elszámolásra (20% előleg
kifizetésénél 5-5-5-5%-ban).
Tartalékkeret kikötésére nem kerül sor. Megrendelő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155. § irányadó.
Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § szerinti elektronikus számlát is elfogad. A kifizetésre alkalmazandó a Kbt. 135.
§ (1), (3), (5) és (6) bekezdése, valamint a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése szerinti, valamint a 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 30-32/A. §-ok alkalmazandó rendelkezések.
A fizetési feltételek további részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok, valamint az annak részét
képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)–(9) bek. tekintettel nem írja elő és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
létrehozását önálló
ajánlattevőtől vagy közös ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőktől.
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
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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: 2022/08/30 (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: 2022/08/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: A bontás az EKR rendszerben történik.
(https://ekr.gov.hu)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás a Kbt. 68. §-a szerinti történik, az
elektronikus bontás szabályait továbbá az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.
(XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
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: 2. rész Rekreációs
központ építés:
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Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha valamely
meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az (1) bekezdésben foglalt
határidőt követően bekövetkezik (feltételes közbeszerzés). A Kbt. 135. § (12) bekezdése szerint feltételes
közbeszerzés esetén az ajánlatkérő jogosult az eljárást megindító felhívásban megjelölt azon feltételt,
amelytől a közbeszerzés eredményességét függővé tette, a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kikötni.
Ilyen feltételek: az eljárás eredményeképp kapott ajánlatok magasabbak a Támogatási Szerződés alapján
a projekt megvalósítása során még rendelkezésre álló összegnél, és az Irányító Hatóság felé kérelmezett
többlet támogatási igény nem kerül elfogadásra.
Ezen okokat ajánlatkérő olyan körülményeknek tekinti, amely miatt az eljárást vagy annak részeit
eredménytelenné nyilváníthatja.
Ilyen feltételek: az eljárás eredményeképp kapott ajánlatok magasabbak a Támogatási Szerződés alapján
a projekt megvalósítása során még rendelkezésre álló összegnél, és az Irányító Hatóság felé kérelmezett
többlet támogatási igény nem kerül elfogadásra.
Ezen okokat ajánlatkérő olyan körülményeknek tekinti, amely miatt az eljárást vagy annak részeit
eredménytelenné nyilváníthatja.
A szerződés az Irányító Hatóság felé kérelmezett többlet támogatási igény elfogadását követően, az
elfogadásról szóló, Vállalkozónak címzett írásbeli tájékoztatással lép hatályba, vagy ha Megrendelő
egyoldalú nyilatkozatával a szerződést hatályba lépteti. Amennyiben a szerződéskötést követő 6 (hat)
hónapon belül a szükséges fedezet biztosítása nem történik meg, a szerződés - további jogcselekmények
hiányában - megszűnik. A szükséges pénzügyi fedezet elmaradása esetén vállalkozó díjra, költség- vagy
kártérítésre, vagy egyéb polgári jogi követelésre nem tarthat igényt.
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 Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetén a fordított arányosítás, a 2. értékelési résszempont
esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza.
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. Jelen eljárásban a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerinti feltételek nem
alkalmazandóak. AK a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-et alkalmazza.
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2. A hiánypótlás, felvilágosítás megadásának lehetősége a Kbt. 71. §-a alapján biztosított, a Kbt 71. § (6) bek.
szerinti korlátozással.
3. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség ATket terheli (kivéve a Kbt.
177. § (2) bekezdésben foglaltak).
4. A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5) bekezdéseiben, a Kbt. 114. § (6) bekezdésben, valamint
a közbeszerzési dokumentumban foglaltak az irányadók. Az Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem
megküldése vonatkozásában ésszerű határidőnek tekinti az
ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik munkanapot, a kiegészítő tájékoztatás megadása kapcsán
ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot.
5. Az ajánlatot a Kbt. 66. § alapján kell megtenni. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, amely tartalmazza
a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti összes adatot (az ajánlattevők neve, címe [székhelye, lakóhelye], valamint
azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont [adott esetben részszempontok] alapján
értékelésre kerülnek).
6. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésre vonatkozóan (teljességi nyilatkozat).
7. A jelen felhívás a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében és a Közbeszerzési Hatóság által
meghatározott minősítés szerint szigorúbb alkalmasságokat tartalmaz M1-M2. pont vonatkozásában.
8. Az ajánlatoknak az AH lejártáig az EKR rendszeren keresztül kell elektronikusan beérkeznie. Az ajánlatnak pdf
kiterjesztésűnek, jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie. Formai kötöttség: Kbt. 47. § (2a)
bek szerint.
9. AT az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni: - Felolvasólapot - Kbt. 66. §
(2) bek szerinti nyíl - NYIL a kizáró okokról, - NYIL Kbt. 62. § (1) bek k) pont kb) alpontja tekintetében -Nyíl. kiz.okok.
alváll. és kap. szerv. tekintetében - NYiL folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról – Nyíl. Kbt. 66. § (6) bek. –
Nyíl. Kbt. 65. § (7) bek. – Nyíl. alkalmassági köv. – Nyíl. üzleti titokról – Nyíl. bemutatott szakemberről
10. ATnek, valamennyi közös ATnek nyilatkoznia kell: Kbt. 66. § (6) bek a) és b) pontja, és Kbt. 65. § (7) bek
tekintetében (nemleges tartalmú nyilatkozat benyújtása is kötelező), csatolni kell a szerződéses előszerződésben
vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot a Kbt. 65.§ (7) és (9) bek szerint.
11. Ajánlatnak az aláírási jogosult ellenőrzése céljából tartalmaznia kell AT, valamennyi közös AT, az ajánlatban
nyilatkozatot aláíró alvállalkozók, és az alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb szervezetek esetében az alábbi
iratokat: - ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró
személy aláírási címpéldánya vagy a 2006. évi V. tv 9. § (1) bek szerinti aláírási-mintája – a cégkivonatban nem
szereplő kötelezettségvállalókra vonatkozó meghatalmazás - amennyiben a cégkivonat szerint cégügyében el
nem bírált mód van foly-ban a von. vált.bej-i kérelem egyszerű másolata. Elektronikus feladás esetén az ehhez
kapcsolódó dok-ok nem hitelesített másolata is.
12. Ha több AT közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a KD-ban és Kbt. 35.
§ (2a) bek-ben meghat. tartalommal.
13. Nyertes ATnek rendelkeznie kell (vagy meglévő felelősségbiztosítását ki kell terjesztenie) teljes körű építésiszerelési (CAR) biztosítással - az alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterjedően -, melynek kártérítési limitértéke
dologi kár és személyi károk esetében is az 1. rész vonatkozásában minimum 50 millió Ft/káresemény és minimum
100 millió Ft/év, a 2. rész vonatkozásában minimum 100 millió Ft/káresemény és minimum 200 millió Ft/év.
Nyertes AT az 1. rész vonatkozásában a szerződéskötéskor, a 2. rész vonatkozásában a vállalkozási szerződés
hatályba lépését követő 3 munkanapon belül, de még a munkaterület átadása előtt a AK rendelkezésére bocsátja
felelősségbiztosítási szerződése, vagy kötvénye másolatát.
14. A Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdése e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot.
15. Ajánlatkérő 2022. augusztus 19. napján 10:00 órai kezdettel helyszíni bejárást tart. A találkozó és a
helyszínbejárás kezdetének helye: 7900 Szigetvár, Széchenyi út. 11 szám alatti SPAR Áruház épületének keleti
oldala. Ajánlatkérő tárgyalást nem tart.
16. Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötésre rendelkeznie kell az eljárást megindító felhívás M2. pontjában
előírt szakemberek vonatkozásában a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet szerinti, az 1. rész vonatkozásában MV-KÉ,
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MV-VZ, a 2. rész vonatozásában MV-É, MV-ÉV, MV-ÉG vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal, valamint kamarai
nyilvántartásban való szerepléssel.
17. Az ajánlathoz cégszerűen aláírt, árazott költségvetést kell csatolni a KD. részeként kiadott árazatlan
költségvetés beárazásával. A kiadott költségvetéstől eltérni nem lehet. Ajánlattevő köteles csatolni a cégszerűen
aláírt eredeti, teljes terjedelmében írásvédett (jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető) beárazott költségvetési
kiírást, Microsoft Excel formátumban (.xls) is csatolni. Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő ajánlatához nem
nyújtja be az árazott költségvetést.
18. FAKSZ: Dr. Komlódi András (00228)
Folyt: Közbeszerzési Dokumentumok
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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Tata Város Önkormányzata (17236/2022)
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: Tata Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15729617211
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Tata
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schweighardt Ottóné
Telefon: +36 34588670
E-mail: kozbeszerzes@tata.hu
Fax: +36 34588670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tata.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/EKR001181902022/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/EKR001181902022/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 | 2022.159

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:
Számítástechnikai eszközök ME_Tatai Inkubátorház
Hivatkozási szám: EKR001181902022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

661

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30200000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Projektor: 1db
Funscreen Rollo: 1db
Vezeték nélküli billentyűzet és egér: 4db
27" LCD monitor: 4db
A3 színes multifunkciós nyomtató: 1db
Notebook: 4db
A pontos mennyiségeket és az eszközök/berendezések pontos műszaki paramétereit
a közbeszerzési dokumentumok részét képező árazatlan eszközlista tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A közbeszerzés tárgyát képező mennyiség nem teszi
lehetővé részajánlattétel lehetőségét. A beszerzendő tételek ajánlati árát indokolatlanul megnövelné, ha
több ajánlattevő szállítaná a számítástechnikai eszközöket.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Számítástechnikai eszközök
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

30121100-4

Kiegészítő szójegyzék
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További tárgyak:
30213100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2890 Tata, 460/158 hrsz és 460/155 hrsz, Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Projektor: 1db
Funscreen Rollo: 1db
Vezeték nélküli billentyűzet és egér: 4db
27" LCD monitor: 4db
A3 színes multifunkciós nyomtató: 1db
Notebook: 4db
A pontos mennyiségeket és az eszközök/berendezések pontos műszaki paramétereit
a közbeszerzési dokumentumok részét képező árazatlan eszközlista tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / 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: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002
II.2.13) További információ
A beszerzendő eszközök pontos műszaki paraméterei a specifikációban és az árazatlan költségvetésben
kerültek megadásra.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárásban kizárólag új eszközök ajánlhatók meg,
amelyről az ajánlatban nyilatkozni szükséges.
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III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: 1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik
ajánlattevő sem), alvállalkozó, akivel szemben a - Kbt. 114. § (1) bekezdés előírásainak figyelembevételével
- az alábbi feltételek bármelyike fennáll:
Az ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel), alvállalkozójával szemben a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés h)-k) és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2) Az Ajánlatkérő kizárja az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, akivel szemben az 1) pontban meghatározott
kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az igazolás módja: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. §
bekezdése szerint előírja, hogy az e § szerinti bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági
követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében
az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet
és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban
változásbejegyzési eljárás akkor ajánlattevő nyilatkozata, hogy nincs változásbejegyzés folyamatban (EKR
űrlap).
2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevőnek (Közös ajánlattétel
esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi
meg), ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt a
Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá (EKR űrlap).
3. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok hiánya a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja
szerinti tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozat benyújtásával
igazolható (EKR űrlap). Ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek - 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 8. §. f) és ia) - szerint ellenőrzi a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pont vonatkozásában a Hatóság által
az EKR-ben közzétett nyilvántartásban. A Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pont ha) alpontja alkalmazásában az
ajánlatkérő az EKR-ben közzétett nyilvántartásban szereplő információkat és a gazdasági szereplő 4. § (1b)
bekezdése szerinti nyilatkozatát veszi figyelembe, valamint alkalmazhatja a Kbt. 69. § (13) bekezdését a
kizárás megítéléséhez szükséges további információk.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja szerinti kizáró ok tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a
kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pontja szerinti kizáró ok tekintetében az adott eljárásban a kizáró ok
megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; korábbi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan
pedig az ajánlattevő ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania ezen kizáró ok hiányáról.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontja tekintetében nem szükséges igazolás vagy nyilatkozat
benyújtása, a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján
az ajánlatkérő azt ellenőrzi, hogy valóban Magyarországon bejegyzett gazdasági szereplőről van szó.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok
megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során.
4. Ajánlatkérő elfogadja, ha ajánlattevő az 2. pontban meghatározott igazolás mód helyett a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai
közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a
valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
5. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra vonatkozóan a
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)
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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.
6. Az alvállalkozó tekintetében ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy az érintett gazdasági
szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok (EKR űrlap).
7. A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok
fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő nem 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.
8. Kbt. 69. § (11a) bekezdése szerint ajánlatkérő nem kérhet a gazdasági szereplőtől olyan igazolás
benyújtását, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy
koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az
ajánlatkérő (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy
mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól
függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési
eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott
esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az
eljárásban nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az
eljárásban nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban
nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem
ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Hibás teljesítési kötbér: A teljes nettó vételár 20%-a.
Késedelmi kötbér:
Amennyiben Ajánlattevő a meghatározott mennyiséget, a megadott határidőre, a megadott minőségben
nem, vagy csak részben szállítja le Megrendelő részére, úgy az Ajánlattevő késedelembe esése esetén a le
nem szállított eszközök nettó értékének 1%-nak megfelelő összegű napi késedelmi kötbért köteles fizetni,
melynek mértéke maximum a nettó szerződéses összeg 10%-a lehet. Megrendelő a kötbérmaximum
elérése esetén elállhat a szerződéstől, illetőleg azt azonnali hatállyal felmondani jogosult
Meghiúsulási kötbér:
Amennyiben a teljesítés az Ajánlattevőnek felróható vagy érdekkörében felmerült okból meghiúsul, az
Ajánlattevő a teljes nettó vételár 20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A
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nem teljesítés esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. Ajánlatkérő a teljesítést
meghiúsultnak tekinti, amennyiben a véghatáridőt az Ajánlattevő 10 napot meghaladóan túllépi.
Garancia:
A szállító a leszállított eszközökre 1 év garanciát köteles vállalni.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződés finanszírozása a TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 azonosító számú pályázatból történik. A
támogatás intenzitása 100,0%, de maximum az elszámolható költség 100,0% erejéig; amely a mindenkor
hatályos Támogatási Szerződés alapján módosulhat. A támogatási összeget meghaladó szerződéses
összeg ellenértékét ajánlatkérő saját forrásaiból biztosítja. A finanszírozás formája utófinanszírozás. A
vételár magában foglalja a szállítási- és csomagolási költségeket, vámköltségeket, vámpótlékot és a
teljesítéshez szükséges Szállító oldalán keletkező valamennyi költséget.
Megrendelőként szerződő fél teljesítésigazolás kiállításával igazolja a szerződésszerű teljesítést.
Szállítóként szerződő fél csak a teljesítésigazolás átvételét követően jogosult számlát benyújtani. A
teljesítésigazolás kiadásának feltétele a teljesítések helyén kiállított átadás-átvételi jegyzőkönyvek.
A nyertes ajánlattevő részenként 1db végszámla benyújtására jogosult. Megrendelő a vételárat az igazolt
teljesítést követően kiállított számla ellenében, 30 napon belül banki átutalással teljesíti az ajánlattevő
által megnevezett számlára a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdése és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény(továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) és (2) bekezdésének vonatkozó rendelkezései szerint.
A Kbt. 27/A. § szerint ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek
megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz
az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok:
2013. évi V. törvény (Ptk.)
2015. évi CXLIII. Törvény (Kbt.)
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az
egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetek
tartalmazzák.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
A közös ajánlattételre a Kbt. 35. § (1), (2), (3), (4), (6), (7) bekezdései az irányadóak.
Amennyiben több Ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, Közös Ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolniuk
kell a
közöttük fennálló, a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés közös teljesítésére
vonatkozó megállapodást, melynek minimálisan tartalmaznia kell nyilatkozatukat arról, hogy a szerződés
szerinti
teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, a közös ajánlattal összefüggő, egymás
közötti
jogaikat és kötelezettségeiket, továbbá a képviselő cég megjelölését és a képviseleti meghatalmazásának
körét. A
Kbt. 35. § (3) bekezdése szerint a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatban benyújtott minden
nyilatkozatnak
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, a Kbt.
36.§ (1)
bekezdésben foglaltakra.
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem is követeli meg a
szerződés
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teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
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09619 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási 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 (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: 2022/08/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszerben történő eljárás alapján
elektronikus bontás.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15.§ és a Kbt. 68.§
alapján: 15. § (1) Az ajánlattételi és részvételi határidő munkanapokon reggel nyolc és délután tizenhat
óra közötti időszakra eső időpontban határozható meg. (2) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket
tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően, kettő
órával később kezdi meg.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
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VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1.)A dok.rend.bocs.módja:Kbt.57.§ 1)és(2)bek.szerint,valamint a 424/2017.
(XII.19.)Kr.vonatkozó bekezd.alapján
elektronikus úton. A közbesz.dok.az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben
2.)Felolvasólapon a köv.kell szerep.a Kbt.68.§(4) bek.szerint:AT nevét,székhelyét,az ért.szempontokra tett
vállalás (lásd Űrlap).Bármilyen,az ajánlatban szereplő eltérés vagy ellentmondás esetén AK a Felolvasólap
adatait tekinti mérvadónak! Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő AT-i
regisztráció
összhangban a 424/2017.(XII. 19.)Kr. rendelk.3.)AT-nek ajánlatában nyil.kell a Kbt.66.§(2)bek.szerint, nyil.kell
a Kbt.66.§(6)bek.,a 67.§ (4)bek.szerint. A nyil.nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni,és az
ajánlathoz csatolni. 4.)Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások,törlések vagy átírások,kivéve az AT által tett
hibakiigazításokat,mely esetben az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személynek,vagy személyeknek a
kézjegyükkel kell ellátniuk.Az ajánlat részletes formai és tartalmi köv.az ajánlati dok.tart. A Kbt. 55. § (7) bekezdése
az EKR-ben lefolytatott eljárások tekintetében azzal az eltéréssel alkalmazható, hogy az ajánlattevőnek a korábban
benyújtott ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia. 5.)AK az eljárás nyertesével köt szerződést.A
nyertes visszalépése
esetén az AK az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel
köt
szerződést,ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte a Kbt.131.§(4)bek.szerint
eljárva.
6.)Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéld.vagy ügyvéd által
vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban.Ha az ajánlatot nem
cégjegyz.jogosult személy írja alá,úgy csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazását
is,a meghatalmazást adó személy
aláírási címpéld.,avagy mintája mellett.Adott esetben csatolni kell továbbá a cégbírósághoz benyújtott
vált.bejegyz.kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást a 321/2015.(X.30.Kr.13.§
szerint,avagy nyil. szüks.annak tényéről, hogy vált.bej.nincs folyamatban. 7.)AK az eljárás eredményéről az
összegezés megküld.táj.az AT-ket (Kbt.79. §). 8.)AK útmutatót biztosít az ajánlattevők részére, amely részletesen
szabályozza az ajánlattal kapcsolatos ajánlatkérői elvárásokat. 9.) Az eljárásba bevont felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó:Cellár József (lajstromszám:00386). 10.AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5)
bekezdésében és alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat. 11.Kiegészítő tájékoztatás: A
kiegészítő tájékoztatás
nyújtására a Kbt. 56. § szakaszban, valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók.13.A közbeszerzési
dok.elérhetősége:https://ekr.gov.hu/ekr-em/folyamat/kozbeszerzes/feladat.xhtml?id=3800426. 12.)Az ajánlat
benyújt.módja: https://ekr.gov.hu felületen. 13.)Az értékelés során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső
határa 100 pont. 14.) AK a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását
nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára, továbbá AK nem teszi lehetővé
többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását. 15.) Az árazott költségvetésben az ajánlattevőnek meg kell adnia
az általa megajánlott termék műszaki specifikációját legalább olyan részletezettséggel, hogy abból az ajánlatkérő
meg tudja állapítani, hogy az ajánlattevő által megajánlott eszköz teljesíti az árazatlan költségvetésben az
ajánlatkérő által megadott műszaki specifikációkat.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/15 (éééé/hh/nn/)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.159

669

Az európai uniós, a 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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Tiszadada Község Önkormányzata (17493/2022)
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: Tiszadada Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15732413215
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Tiszadada
NUTS-kód: HUZZZ
Postai irányítószám: 4455
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mizser Zsolt
Telefon: +36 202144040
E-mail: mpn.kozbeszerzes@gmail.com
Fax: +36 42240537
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tiszadada.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/EKR001163702022/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/EKR001163702022/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:
Horgászcentrum kialakítása Tiszadadán
Hivatkozási szám: EKR001163702022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

672

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő korábban közbeszerzési eljárás folytatott le a tárgyi építési beruházás tekintetében, azonban a
nyertes ajánlattevővel kötött vállalkozási szerződést felmondta. A korábbi szerződés keretében az építési
feladatok csak részben valósultak meg, jelen eljárás célja a korábbi szerződésből kimaradt munkák pótlása.
Az elvégzendő feladatok:
1./ A szomszédos ingatlant leválasztó közkerítés esetében az alapozás, lábazat, valamint a
betéteket tartó oszlopok elhelyezése megtörtént, viszont a betétek már nem lettek
megvásárolva és beépítve. A beépítendő kerítés hossza: 60 fm; anyaga: táblás ipari
kerítésrendszer STEELVENT ST10/7K utólagosan tűzihorganyzott, trapézbordával merevített táblás kerítés,
hossz: 2,4 m, függőleges szálak távolsága: 50 mm, huzalátmérő: 4 mm, magasság: 1,50 m.
2./ A földpart megtámasztására készített támfal esetében a vakolat elkészült, azonban a
vakolat lezárása nem valósult meg. A megbízható homlokzati lezárás érdekében a vakolatot
elő kell készíteni vékonyvakolat alapozó felhordással, kézi erővel Baumit Univerzális
alapozóval, majd a felületet lábazatfestéssel le kell zárni. A felület nagysága 80 m2. A támfal
magassága miatt leesés elleni faszerkezetű korlát megépítése indokolt. A korlátoszlopok
10/10-es fenyő faszerkezetűek, a támfalhoz csavarozással rögzítve, max. 2,00 m-es
távolságokra elhelyezve, rajtuk 2 sor 2/15-ös deszkázat. A korlát-kerítés magassága 80 cm,
anyaga gyalult fenyő, falazúrozással ellátva.
3./ A közösségi tér használatához egy nyolcszögletű szalonnasütőhely kihelyezése szükséges, amely
felső lezárása műkő fedlappal készül, a belső oldala samott téglával burkolt, az oldala műkő burkolatú; A
megépítésre kerülő kemence 120x160 cm alapmérettel készül, kiegészítésként 60x60 cm-es sparhelttel.
Anyaga: régi kisméretű tégla, lehetőleg bontott grófi tégla, mely felülete nyersen marad, csak téglavédő
impregnáló szerrel lesz
felületkezelve. A kemence sütőtere: 100x80 cm, a kemence öntvény ajtaja 60x40 cm. Saját
épített kéménnyel, melybe a sütőtér és a sparhelt is be van kötve. A kemencéhez az alaptest
korábban elkészült.
4./ Kertrendezés: kerti burkolatok kialakítása: szórt kavics, tipegőkövek, beton alapzatra
rögzített fa palló. A kerti utak számára 15 cm mély úttükör kialakítása szükséges, a talaj tömörítésével
(Try=95%). A 3 cm gyöngykavics burkolat alá 22/32-es szemcseméretű, tömörített zúzottkő borítás
szükséges, 10 cm vastagságban. Növénytelepítés megközelítőleg 100 m2 cserje, talajtakaró és évelő
ültetésével.
II.1.5) Becsült érték:
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Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés
teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés
egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel.
A feladatok munkanemekre való megbontása, ezzel több gazdasági szereplő részére történő
munkaterület-átadás műszaki értelemben rendkívül aggályos és ésszerűtlen. Ez esetben minden
gazdasági szereplő maga gondoskodna az anyagmozgatásról, az építési anyagok helyszínen történő
deponálásáról, az építési munkaterület őrzéséről. Ezen munkák egy munkaterületen belül több
gazdasági szereplővel nem hangolhatók össze, a kivitelezés során a közös munkaterület mindenképpen
fennakadásokat, nem várt akadályközléseket és a teljesítés elhúzódását eredményezné. Mindemellett
kiemelendő, hogy egy munkaterületen történő munkavégzés esetén a párhuzamosságok a költségek
emelkedését, adott esetben megsokszorozódását eredményezné, mely a gazdasági ésszerűséggel
összeegyeztethetetlen.
Az egyértelmű felelősségvállalást, garanciát csak egészben történő ajánlattétellel és kivitelezéssel lehet
biztosítani. A beszerzés tárgya egy olyan komplex tevékenységet foglal magában, amely nem teszi
lehetővé a tevékenységek részekre bontását, mivel több nyertes ajánlattevő jelenléte a tevékenységeik
maradéktalan ellátását, határidők betartását veszélyezteti.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Horgászturisztikai centrum kialakítása Tiszadadán
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4455 Tiszadada, Holló László u. 20. hrsz: 278/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő korábban közbeszerzési eljárás folytatott le a tárgyi építési beruházás tekintetében, azonban a
nyertes ajánlattevővel kötött vállalkozási szerződést felmondta. A korábbi szerződés keretében az építési
feladatok csak részben valósultak meg, jelen eljárás célja a korábbi szerződésből kimaradt munkák pótlása.
Az elvégzendő feladatok:
1./ A szomszédos ingatlant leválasztó közkerítés esetében az alapozás, lábazat, valamint a
betéteket tartó oszlopok elhelyezése megtörtént, viszont a betétek már nem lettek
megvásárolva és beépítve. A beépítendő kerítés hossza: 60 fm; anyaga: táblás ipari
kerítésrendszer STEELVENT ST10/7K utólagosan tűzihorganyzott, trapézbordával merevített táblás kerítés,
hossz: 2,4 m, függőleges szálak távolsága: 50 mm, huzalátmérő: 4 mm, magasság: 1,50 m.
2./ A földpart megtámasztására készített támfal esetében a vakolat elkészült, azonban a
vakolat lezárása nem valósult meg. A megbízható homlokzati lezárás érdekében a vakolatot
elő kell készíteni vékonyvakolat alapozó felhordással, kézi erővel Baumit Univerzális
alapozóval, majd a felületet lábazatfestéssel le kell zárni. A felület nagysága 80 m2. A támfal
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magassága miatt leesés elleni faszerkezetű korlát megépítése indokolt. A korlátoszlopok
10/10-es fenyő faszerkezetűek, a támfalhoz csavarozással rögzítve, max. 2,00 m-es
távolságokra elhelyezve, rajtuk 2 sor 2/15-ös deszkázat. A korlát-kerítés magassága 80 cm,
anyaga gyalult fenyő, falazúrozással ellátva.
3./ A közösségi tér használatához egy nyolcszögletű szalonnasütőhely kihelyezése szükséges, amely
felső lezárása műkő fedlappal készül, a belső oldala samott téglával burkolt, az oldala műkő burkolatú; A
megépítésre kerülő kemence 120x160 cm alapmérettel készül, kiegészítésként 60x60 cm-es sparhelttel.
Anyaga: régi kisméretű tégla, lehetőleg bontott grófi tégla, mely felülete nyersen marad, csak téglavédő
impregnáló szerrel lesz
felületkezelve. A kemence sütőtere: 100x80 cm, a kemence öntvény ajtaja 60x40 cm. Saját
épített kéménnyel, melybe a sütőtér és a sparhelt is be van kötve. A kemencéhez az alaptest
korábban elkészült.
4./ Kertrendezés: kerti burkolatok kialakítása: szórt kavics, tipegőkövek, beton alapzatra
rögzített fa palló. A kerti utak számára 15 cm mély úttükör kialakítása szükséges, a talaj tömörítésével
(Try=95%). A 3 cm gyöngykavics burkolat alá 22/32-es szemcseméretű, tömörített zúzottkő borítás
szükséges, 10 cm vastagságban. Növénytelepítés megközelítőleg 100 m2 cserje, talajtakaró és évelő
ültetésével.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonni kívánt szakember kőműves munka során szerzett szakmai
tapasztalata (db) (min. 0 – max. 5 db) 10
2 A teljesítésbe bevonni kívánt szakember parkosítási munkában szerzett szakmai tapasztalata (db) (min. 0
– max. 5 db) 10
3 A kötelezően előírt 24 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap
- max. 24 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
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II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-SB1- 2016-00018
II.2.13) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m)
pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek az ajánlatában egyszerű nyilatkozatot
kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a fentiekben előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. §
(1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g)
pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fentiekben előírt kizáró okok
hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe
az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplőt.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés alapján ajánlatkérő köteles elfogadni, ha
az ajánlattevő - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési
dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és
tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt
információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § bekezdésében foglaltakra (öntisztázás).
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerinti
nyilatkozatot az ajánlatban nemleges tartalom esetén is csatolni kell.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján az alvállalkozó és adott esetben az
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek kell nyilatkozatot
benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban
előírt kizáró okok. Az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
[Kbt. 67. § (4) bekezdés)
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevők a kizáró okok, valamint
az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásokat az ajánlat részeként nyújtsák be.
A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bek. szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre
vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak
(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az
ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön
nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) 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
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Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása
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
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Ajánlatkérő a szerződés késedelmes teljesítésével kapcsolatosan késedelmi kötbért
ír elő. A késedelmi kötbér mértéke a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított teljes
ellenszolgáltatás 1%-a/naptári nap, maximális mértéke a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül
számított teljes ellenszolgáltatás 25%-a.
Meghiúsulási kötbér: Nyertes ajánlattevő a szerződés neki felróható meghiúsulásának esetére
meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér összege egyenlő a tartalékkeret és
általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 25 %-ával.
Teljes körű jótállás (garancia): ajánlattevő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatban 24 hónap jótállást
vállal az elvégzett munkára. A többlet jótállás vállalása értékelési szempont.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Megrendelő a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet TOP-1.2.1-15-SB1- 2016-00018 azonosító
számú pályázat keretében biztosítja. A finanszírozás módja utófinanszírozás. Támogatás intenzitása
99,320000 %. A Megrendelő a szerződés összege 5%-ának megfelelő mértékű előleg igénylésének
lehetőségét biztosítja.
Ajánlattevő 1 db előlegszámla, 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult.
Előlegszámla: nyertes ajánlattevő a munkaterület átadását követő 10. naptári napig igényelheti a nettó
ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegére.
Részszámla: az építési munkálatok 50 %-ának teljesítését követően nyújtható be.
A végszámla az átadás-átvételi eljárása lezárásnak napján nyújtható be. Az előleg a végszámlában kerül
elszámolásra.
A kifizetés a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése szerint, alvállalkozó
igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt szabályok alapján, a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32/A. § rendelkezései szerint történik. A finanszírozás módjára és a számlák kifizetésére vonatkozó
részletes szabályokat a Vállalkozási szerződések tervezete tartalmazza.
Az ajánlatkérő elfogadja az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú
európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában
közzétett szintaxislistának.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdés rendelkezései alapján gazdálkodó szervezet alapításának lehetőségét
kizárja.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
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x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/09/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
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IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/09/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet 15. § (2) bekezdése alapján az EKR rendszerben történik. A bontási
eljárásra a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, illetve a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak
irányadóak.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
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:
Szakember szakmai tapasztalata egyenes arányosítás, jótálás egyenes arányosítás, ár fordított arányosítás.
Az alkalmazott képlet részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumokban szerepel.
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 ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el [Kbt. 81.
§ (5) bek.].
2. Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire és az ajánlat benyújtására a jelen felhívás szabályai mellett a
közbeszerzési dokumentumban előírtak is irányadók.
3. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
4. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet előírásai alapján, legkésőbb
a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzés tárgyát képező projektre, a szerződés teljes időtartamát
lefedő teljes körű (építés és szerelésbiztosítás - C.A.R.) felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő
felelősségbiztosítását kiterjeszteni
min 1.000.000 Ft/év és legalább 500.000,- Ft/káresemény terjedelmű szakmai felelősségbiztosításra. Ajánlattevő ez
irányú kötelezettségvállalásáról szóló nyilatkozatát az ajánlathoz csatolni köteles.
5. Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § és 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
6. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját a jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza.
7. Ajánlatkérő a kivitelezésre átalánydíjas kivitelezési szerződést kíván kötni, amelyre tekintetettel felhívja
ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára.
8. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti
szakmai ajánlat benyújtása kötelező. A szakmai ajánlat fogalmát a Kbt. 3. § 37. pontja határozza meg.
9. Az ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt nem szervez.
10. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa
0 pont, felső határa 100 pont. A ponthatárok közötti pontszámok meghatározásának módja: 1. részszempont
(szakember) egyenes arányosítás, 2. részszempont (szakember) egyenes arányosítás,3. részszempont (jótállás)
egyenes arányosítás, 4. részszempont (ár) fordított arányosítás. Részletek a dokumentációban.
13. Ajánlattevőnek, valamint a közös ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatot aláíró személy eredeti aláírási
címpéldányát, aláírás-mintáját, vagy annak másolatát.
14. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdés alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
15. Jelen ponthoz kapcsolódóan a közbeszerzési dokumentumok többlet előírásokat tartalmaznak, tekintettel az
EKRkitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).
16. Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Sarkadi Tibor, lajstromszám: OO895.
17. Az ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a közbeszerzési eljárással érintett kivitelezési munkák
építési engedély köteles tevékenységek.
Az ÁFA megfizetése szempontjából Ajánlatkérő közli, hogy az engedélyes részek tekintetében az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 142. § (1) bekezdésének b.) pontja alapján a számlázás a „fordított
ÁFA” szabályai szerint történik.
18. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint
fenntartott! Ajánlattevőnek, továbbá alvállalkozó illetve kapacitást biztosító szervezet igénybevétele esetén az
alvállalkozónak és a kapacitást biztosító szervezetnek az ajánlathoz cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolni
a jelen hirdetmény feladását megelőző évi (2021.) általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevételéről. A
hivatkozott dokumentum benyújtása a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglaltak ellenőrzése kapcsán szükséges.
19. Értékelési szemponthoz kapcsolódó fogalom meghatározások:
Kőműves munka: Épületek és épületrészek létesítése, épületek, építmények alapozási, falazási, zsaluzási,
betonozási, vakolási, javítási és felújítási munkálatai
parkosítási munka: tereprendezés, térkövezés, növényültetés, fásítás, és füvesítés (élő és műfű)
20. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumoknak .jpeg,
vagy .pdf fájlformátumúaknak kell lenniük, illetve az árazott költségvetés vonatkozásában ajánlatkérő elfogadja
az .xls. vagy .xlsx formátumú dokumentumokat is. A dokumentumok csatolhatóak egy vagy több file-ban.
21. Amennyiben a közbeszerzési dokumentumok, különösen a tervek és a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra,
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tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz,
úgy az kizárólag a közbeszerzés tárgyának (a tárgy jellegének) kellően pontos és érthető leírása érdekében történt,
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezései az irányadóak („vagy azzal egyenértékű”). Az
egyenértékűség igazolása Ajánlattevő kötelezettsége.
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.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (17451/2022)
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: 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.
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/EKR000907712022/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/EKR000907712022/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:
Konzorciumi Egészségügyi Vizsgálatok
Hivatkozási szám: EKR000907712022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

683

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85100000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című,
EFOP-1.5.3-16 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott, s a részenként megjelenő projektek keretében
egészségügyi vizsgálatok nyújtása és előadások tartása az adott résznél a konzorciumban résztvevő
települések 25 év feletti lakossága számára.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre:
csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
EFOP-1.5.3-16-2017-00010
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

85121231-1

További tárgyak:

85121251-7

Kiegészítő szójegyzék

85121280-9
85148000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: a vizsgálatok és az előadások tekintetében Kaba (a célcsoport
szállítása tekintetében Bihardancsháza, Biharnagybajom, Földes, Nagyrábé, Tetétlen).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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A „Humán közszolgáltatások fejlesztése Kabán és a környező településeken” tárgyú projekt
[EFOP-1.5.3-16-2017-00010] keretében a célcsoport (a pályázattal érintett települések 25 év feletti
lakosai) részére az alábbi vizsgálatok és előadások megvalósítása, valamint kiegészítő tevékenységek
(szolgáltatások) elvégzése.
Az ún. Konzorciumi Egészségügyi Vizsgálatok célja a lehetőség megteremtése arra, hogy olyan komplex
egészségmegőrző, prevenciós szolgáltatások igénybevételére kerülhessen sor, amelyekre az érintett
lakosságnak az adott településen és közvetlen környékén nem, vagy csak nehezen megvalósítható módon
lenne lehetősége.
A tervezett tevékenységek területei a következők:
• Egészséges életmódra vonatkozó prevenciós előadások megtartása,
• COVID-19 járvánnyal kapcsolatos előadások,
• Egyéni állapotfelmérés készítése szűrővizsgálatok lebonyolításával.
E körben az elvégzendő feladatok különösen:
I. Egészségügyi szűrővizsgálatok
1) Alvásminőség ellenőrzése
2) Arteriográfos vizsgálat
3) Szívfrekvencia variabilitás (HRV) regisztrálása
4) Agy relaxációs képességének vizsgálata
5) Vázizomzat kapillárisaiban történő oxigénfogyasztás, anyagcsere követése
6) Belgyógyászati vizsgálatok
a) Családi és egyéni kórelőzmény feltérképezése - különös tekintettel a daganatos betegségekre.
b) Fizikális vizsgálat, mely magában foglalja a következőket:
- bőr és nyálkahártya vizsgálata,
- mozgásszervek vizsgálata,
- tüdő és szív vizsgálata,
- vérnyomásmérés,
- EKG-készítés, értékelés,
- pajzsmirigy tapintásos vizsgálata,
- has tapintása,
- perifériás erek vizsgálata.
c) Látásvizsgálat:
- közeli látás olvasótáblával,
- távoli látás visus táblával.
d) Hallásvizsgálat: audiométerrel.
e) Ujjbegyből vércukor, koleszterin, triglicerid meghatározása.
Valamennyi elvégzett egészségügyi szűrővizsgálatra vonatkozóan szükséges kiértékelés elvégzése és
kiértékelő dokumentum készítése. A kiértékelő dokumentum esetében elvárás az adott mérési értékek
és a kiértékelés eredményének rövid, hétköznapi nyelven történő írásos ismertetése és annak átadása
(eljuttatása) a szűrővizsgálaton résztvevő számára.
A résztvevők és az érintett települések háziorvosainak a vizsgálatokkal kapcsolatos előzetes írásbeli
tájékoztatása is szükséges.
Az ajánlattevő további feladata valamennyi alkalomra vonatkozóan statisztika és összegzés (az elvégzett
vizsgálatokról készített szöveges beszámoló) készítése és megküldése az ajánlatkérő részére.
II. Előadások tartása, melynek témái:
- Egészséges életmód fontosságáról szóló előadás (2x30 perc időtartam)
- COVID-19 járványról, a járvány elleni védekezésről és az oltások fontosságáról szóló előadás (2x30 perc
időtartam)
A szerződés teljesítése során az ajánlattevő feladatát képezi:
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- az ún. Konzorciumi Egészségügyi Vizsgálatok és a kapcsolódó előadások megszervezése, teljes
körű előkészítése és lebonyolítása, beleértve a vizsgálatot végző szakemberek, továbbá az előadók
részvételével kapcsolatos teljes körű előkészítő és lebonyolító tevékenységet,
- az egészségügyi vizsgálatok helyszíneinek teljes körű előkészítése és a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet
1. melléklet 7. pontja szerinti, illetve a rendelet 2. számú melléklete szerinti feltételek [háziorvosi rendelői
körülmények minimális feltételei (tárgyi feltételek és felszerelés)] helyszíntől független biztosítása,
- a szerződéskötést követő maximum 10 munkanapon belül történő kapcsolatfelvétel az illetékes járási
kormányhivatal népegészségügyi főosztályával a vizsgálatok helyszíneivel kapcsolatosan, amelynek
keretében szükséges a helyszínre vonatkozó háziorvosi rendelői körülmények minimális feltételeire
vonatkozó szabályoknak való megfelelés egyeztetése,
- a megvalósítási folyamat koordinációjának kidolgozása és az ajánlatkérővel történő egyeztetése,
- az egészségügyi vizsgálatok, illetve az előadások infrastrukturális és technikai hátterének biztosítása (pl.
vizsgálatok elvégzéséhez szükséges eszközök, előadások megtartásához szükséges technikai eszközök
stb.), helyszínre szállítása és üzemeltetése, a felépítés és bontás, elszállítás teljes körű elvégzése,
- a helyszíneken szükséges személyzeti feltételek biztosítása a tevékenységek teljes körű elvégzéséhez,
beleértve a személyzet helyszínre való szállítását,
- a célcsoport településenkénti előzetes regisztrációjának (személyes) biztosítása az egészségügyi
vizsgálatok és előadások ütemezett megszervezése érdekében együttműködve az adott települési
EFOP-1.5.3. kódszámú projektek szakmai koordinátoraival, amelynek részét képezi az előzetes írásbeli
tájékoztatás és szükséges nyilatkozattétel és hozzájárulások beszerzése, továbbá a célcsoport számára
a regisztrációt követő visszajelzés az adott egészségügyi vizsgálatok és előadások pontos időpontjáról,
helyéről,
- a célcsoport tagjainak az adott településen az önkormányzati hivatal épülete elől a vizsgálatok, illetve az
előadások helyszínére való szállítása, illetve onnan az érintett települések esetében a kiindulási pontra való
visszaszállítása, kivéve a Kabán lakókat,
- a pályázat elszámolásával összefüggő adminisztrációs és adatkezelési tevékenység teljeskörű ellátása,
amely a célcsoport egészségügyi vizsgálatokon és előadásokon való részvételének, illetve az ajánlattevő
által elvégzett szolgáltatások, tevékenységek elvégzésének igazolását tanúsítja,
- a szolgáltatások teljesítése során keletkezett kommunális és veszélyes hulladék tárolása, elszállítása,
- a vizsgálatok végzéséhez szükséges hatósági engedélyek megkérése és bejelentési kötelezettségek teljes
körű ügyintézése.
Az ajánlattevő az egészségügyi szűrővizsgálatokat a konzorciumi települések lakosságából összességében
57 fő részére köteles biztosítani oly módon, hogy a vizsgálatokon résztvevők részére a vitamin
egységcsomagokat a vizsgálatok elvégzésekor át kell adni, a vizsgálatok kiértékeléséről szóló
dokumentumot pedig annak elkészülte után át kell adni (el kell juttatni) valamennyi a szűrővizsgálaton
részt vevők számára.
Folytatás a II.2.13) pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó, HUF) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
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Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/15 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: ajánlatkérő a rendelkezésére álló pénzügyi forrás alapján dönt arról, hogy a II.2.4)
pontban megadott vizsgálatokon felül további egészségügyi vizsgálatokat rendel meg (max. 17 fő
részére). Az opció keretében megrendelésre kerülő vizsgálatok esetében is biztosítani kell a vitamin
egységcsomagokat a vizsgálatok elvégzésekor, a vizsgálatok kiértékeléséről szóló dokumentumot pedig
annak elkészülte után át kell adni (el kell juttatni) valamennyi a szűrővizsgálaton részt vevők számára,
miként a vizsgálaton résztvevők oda- és visszaszállítását.
Ajánlatkérő az opciós jogát egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni, ugyanakkor az opció
ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért ajánlatkérő nem vállal
kötelezettséget arra, hogy az opciós joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki, továbbá arra is
jogosult, hogy a fent megjelölt mennyiség egy részére bocsát ki megrendelést. Mindez magában foglalja
azt is, hogy az ajánlatkérő egyáltalán nem hív le, rendel meg opciós tételt.
Az opcióként megrendelésre kerülő szűrővizsgálatokat a nyertes ajánlattevő az ajánlatban szereplő
egységárakon köteles biztosítani.
Ajánlatkérő az opció megrendeléséről, illetve arról, hogy milyen vizsgálatot és hány fő részére rendel meg,
legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő legfeljebb 10 munkanapon belül nyilatkozik.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00010
II.2.13) További információ
A II.2.4) pont folytatásaként:
A szűrővizsgálat az alábbi megosztás szerint történik:
- I.6) belgyógyászati vizsgálatok elvégzése 24 fő részére,
- I.1-5) specifikus élettani szűrővizsgálatok együttes elvégzése 17 fő részére
- I.1-6) komplex vizsgálatok (valamennyi egészségügyi szűrővizsgálat) elvégzése 16 fő részére.
Az elvégzendő feladatok részletes leírását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a II.2.7) pont kiegészítéseként közli, hogy a szerződés teljesítésének kezdő időpontja csak
a hirdetmény feladhatósága miatt került megadásra, a szerződés egyébiránt mindkét szerződő fél
általi aláírás napján lép hatályba, ugyanakkor a nyertes ajánlattevőnek a szerződés időtartama alatt 5
egybefüggő, megszakítás nélküli munkanap alatt kell elvégeznie a vizsgálatokat, az ajánlatkérő azonban
elfogadja azt is, hogy a nyertes ajánlattevő az említett 5 munkanapos időtartam közé ékelődő hétvégi
napra vagy napokra is szervezzen vizsgálatot, ugyanakkor a vizsgálatokat legkésőbb 8 naptári nappal a
szerződéses véghatáridő lejártát megelőzően be kell fejezni, el kell végezni.
II.2.1) Elnevezés:
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EFOP-1.5.3-16-2017-00014
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

85121231-1

További tárgyak:

85121251-7

Kiegészítő szójegyzék

85121280-9
85148000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: a vizsgálatok és az előadások tekintetében Hajdúböszörmény (a
célcsoport szállítása tekintetében: Görbeháza, Újszentmargita, Újtikos és Folyás).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúböszörmény, Görbeháza, Újszentmargita, Újtikos és Folyás
települések esetében” tárgyú projekt [EFOP-1.5.3-16-2017-00014] keretében a célcsoport (a pályázattal
érintett települések 25 év feletti lakosai) részére az alábbi vizsgálatok és előadások megvalósítása,
valamint kiegészítő tevékenységek (szolgáltatások) elvégzése.
Az ún. Konzorciumi Egészségügyi Vizsgálatok célja a lehetőség megteremtése arra, hogy olyan komplex
egészségmegőrző, prevenciós szolgáltatások igénybevételére kerülhessen sor, amelyekre az érintett
lakosságnak az adott településen és közvetlen környékén nem, vagy csak nehezen megvalósítható módon
lenne lehetősége.
A tervezett tevékenységek területei a következők:
• Egészséges életmódra vonatkozó prevenciós előadások megtartása,
• COVID-19 járvánnyal kapcsolatos előadások,
• Egyéni állapotfelmérés készítése szűrővizsgálatok lebonyolításával.
E körben az elvégzendő feladatok különösen:
I. Egészségügyi szűrővizsgálatok
1) Alvásminőség ellenőrzése
2) Arteriográfos vizsgálat
3) Szívfrekvencia variabilitás (HRV) regisztrálása
4) Agy relaxációs képességének vizsgálata
5) Vázizomzat kapillárisaiban történő oxigénfogyasztás, anyagcsere követése
6) Belgyógyászati vizsgálatok
a) Családi és egyéni kórelőzmény feltérképezése - különös tekintettel a daganatos betegségekre.
b) Fizikális vizsgálat, mely magában foglalja a következőket:
- bőr és nyálkahártya vizsgálata,
- mozgásszervek vizsgálata,
- tüdő és szív vizsgálata,
- vérnyomásmérés,
- EKG-készítés, értékelés,
- pajzsmirigy tapintásos vizsgálata,
- has tapintása,
- perifériás erek vizsgálata.
c) Látásvizsgálat:
- közeli látás olvasótáblával,
- távoli látás visus táblával.
d) Hallásvizsgálat: audiométerrel.
e) Ujjbegyből vércukor, koleszterin, triglicerid meghatározása.
Valamennyi elvégzett egészségügyi szűrővizsgálatra vonatkozóan szükséges kiértékelés elvégzése és
kiértékelő dokumentum készítése. A kiértékelő dokumentum esetében elvárás az adott mérési értékek
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és a kiértékelés eredményének rövid, hétköznapi nyelven történő írásos ismertetése és annak átadása
(eljuttatása) a szűrővizsgálaton résztvevő számára.
A résztvevők és az érintett települések háziorvosainak a vizsgálatokkal kapcsolatos előzetes írásbeli
tájékoztatása is szükséges.
Az ajánlattevő további feladata valamennyi alkalomra vonatkozóan statisztika és összegzés (az elvégzett
vizsgálatokról készített szöveges beszámoló) készítése és megküldése az ajánlatkérő részére.
II. Előadások tartása, melynek témái:
- Egészséges életmód fontosságáról szóló előadás (2x30 perc időtartam)
- COVID-19 járványról, a járvány elleni védekezésről és az oltások fontosságáról szóló előadás (2x30 perc
időtartam)
A szerződés teljesítése során az ajánlattevő feladatát képezi:
- az ún. Konzorciumi Egészségügyi Vizsgálatok és a kapcsolódó előadások megszervezése, teljes
körű előkészítése és lebonyolítása, beleértve a vizsgálatot végző szakemberek, továbbá az előadók
részvételével kapcsolatos teljes körű előkészítő és lebonyolító tevékenységet,
- az egészségügyi vizsgálatok helyszíneinek teljes körű előkészítése és a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet
1. melléklet 7. pontja szerinti, illetve a rendelet 2. számú melléklete szerinti feltételek [háziorvosi rendelői
körülmények minimális feltételei (tárgyi feltételek és felszerelés)] helyszíntől független biztosítása,
- a szerződéskötést követő maximum 10 munkanapon belül történő kapcsolatfelvétel az illetékes járási
kormányhivatal népegészségügyi főosztályával a vizsgálatok helyszíneivel kapcsolatosan, amelynek
keretében szükséges a helyszínre vonatkozó háziorvosi rendelői körülmények minimális feltételeire
vonatkozó szabályoknak való megfelelés egyeztetése,
- a megvalósítási folyamat koordinációjának kidolgozása és az ajánlatkérővel történő egyeztetése,
- az egészségügyi vizsgálatok, illetve az előadások infrastrukturális és technikai hátterének biztosítása (pl.
vizsgálatok elvégzéséhez szükséges eszközök, előadások megtartásához szükséges technikai eszközök
stb.), helyszínre szállítása és üzemeltetése, a felépítés és bontás, elszállítás teljes körű elvégzése,
- a helyszíneken szükséges személyzeti feltételek biztosítása a tevékenységek teljes körű elvégzéséhez,
beleértve a személyzet helyszínre való szállítását,
- a célcsoport településenkénti előzetes regisztrációjának (személyes) biztosítása az egészségügyi
vizsgálatok és előadások ütemezett megszervezése érdekében együttműködve az adott települési
EFOP-1.5.3. kódszámú projektek szakmai koordinátoraival, amelynek részét képezi az előzetes írásbeli
tájékoztatás és szükséges nyilatkozattétel és hozzájárulások beszerzése, továbbá a célcsoport számára
a regisztrációt követő visszajelzés az adott egészségügyi vizsgálatok és előadások pontos időpontjáról,
helyéről,
- a célcsoport tagjainak az adott településen az önkormányzati hivatal épülete elől a vizsgálatok, illetve az
előadások helyszínére való szállítása, illetve onnan az érintett települések esetében a kiindulási pontra való
visszaszállítása, kivéve a Hajdúböszörményben lakókat,
- a pályázat elszámolásával összefüggő adminisztrációs és adatkezelési tevékenység teljeskörű ellátása,
amely a célcsoport egészségügyi vizsgálatokon és előadásokon való részvételének, illetve az ajánlattevő
által elvégzett szolgáltatások, tevékenységek elvégzésének igazolását tanúsítja,
- a szolgáltatások teljesítése során keletkezett kommunális és veszélyes hulladék tárolása, elszállítása,
- a vizsgálatok végzéséhez szükséges hatósági engedélyek megkérése és bejelentési kötelezettségek teljes
körű ügyintézése.
Folytatás a II.2.13) pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó, HUF) / Súlyszám:
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Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/15 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: ajánlatkérő a rendelkezésére álló pénzügyi forrás alapján dönt arról, hogy a II.2.4)
pontban megadott vizsgálatokon felül további egészségügyi vizsgálatokat rendel meg (max. 39 fő
részére). Az opció keretében megrendelésre kerülő vizsgálatok esetében is biztosítani kell a vitamin
egységcsomagokat a vizsgálatok elvégzésekor, a vizsgálatok kiértékeléséről szóló dokumentumot pedig
annak elkészülte után át kell adni (el kell juttatni) valamennyi a szűrővizsgálaton részt vevők számára,
miként a vizsgálaton résztvevők oda- és visszaszállítását.
Ajánlatkérő az opciós jogát egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni, ugyanakkor az opció
ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért ajánlatkérő nem vállal
kötelezettséget arra, hogy az opciós joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki, továbbá arra is
jogosult, hogy a fent megjelölt mennyiség egy részére bocsát ki megrendelést. Mindez magában foglalja
azt is, hogy az ajánlatkérő egyáltalán nem hív le, rendel meg opciós tételt.
Az opcióként megrendelésre kerülő szűrővizsgálatokat a nyertes ajánlattevő az ajánlatban szereplő
egységárakon köteles biztosítani.
Ajánlatkérő az opció megrendeléséről, illetve arról, hogy milyen vizsgálatot és hány fő részére rendel meg,
legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő legfeljebb 10 munkanapon belül nyilatkozik.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00014
II.2.13) További információ
A II.2.4) pont folytatásaként:
Az ajánlattevő az egészségügyi szűrővizsgálatokat a konzorciumi települések lakosságából összességében
130 fő részére köteles biztosítani oly módon, hogy a vizsgálatokon résztvevők részére a vitamin
egységcsomagokat a vizsgálatok elvégzésekor át kell adni, a vizsgálatok kiértékeléséről szóló
dokumentumot pedig annak elkészülte után át kell adni (el kell juttatni) valamennyi a szűrővizsgálaton
részt vevők számára.
A szűrővizsgálat az alábbi megosztás szerint történik:
- I.6) belgyógyászati vizsgálatok elvégzése 41 fő részére,
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- I.1-5) specifikus élettani szűrővizsgálatok együttes elvégzése 44 fő részére,
- I.1-6) komplex vizsgálatok (valamennyi egészségügyi szűrővizsgálat) elvégzése 45 fő részére.
Az elvégzendő feladatok részletes leírását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a II.2.7) pont kiegészítéseként közli, hogy a szerződés teljesítésének kezdő időpontja csak
a hirdetmény feladhatósága miatt került megadásra, a szerződés egyébiránt mindkét szerződő fél
általi aláírás napján lép hatályba, ugyanakkor a nyertes ajánlattevőnek a szerződés időtartama alatt 5
egybefüggő, megszakítás nélküli munkanap alatt kell elvégeznie a vizsgálatokat, az ajánlatkérő azonban
elfogadja azt is, hogy a nyertes ajánlattevő az említett 5 munkanapos időtartam közé ékelődő hétvégi
napra vagy napokra is szervezzen vizsgálatot, ugyanakkor a vizsgálatokat legkésőbb 8 naptári nappal a
szerződéses véghatáridő lejártát megelőzően be kell fejezni, el kell végezni.
II.2.1) Elnevezés:
EFOP-1.5.3-16-2017-00017
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

85121231-1

További tárgyak:

85121251-7
85121280-9
85148000-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: a vizsgálatok és az előadások tekintetében Püspökladány (a
célcsoport szállítása tekintetében: Báránd, Bihartorda, Sárrétudvari, Szerep).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a püspökladányi konzorciumban” tárgyú
projekt [EFOP-1.5.3-16-2017-00017] keretében a célcsoport (a pályázattal érintett települések 25 év feletti
lakosai) részére az alábbi vizsgálatok és előadások megvalósítása, valamint kiegészítő tevékenységek
(szolgáltatások) elvégzése.
Az ún. Konzorciumi Egészségügyi Vizsgálatok célja a lehetőség megteremtése arra, hogy olyan komplex
egészségmegőrző, prevenciós szolgáltatások igénybevételére kerülhessen sor, amelyekre az érintett
lakosságnak az adott településen és közvetlen környékén nem, vagy csak nehezen megvalósítható módon
lenne lehetősége.
A tervezett tevékenységek területei a következők:
• Egészséges életmódra vonatkozó prevenciós előadások megtartása,
• COVID-19 járvánnyal kapcsolatos előadások,
• Egyéni állapotfelmérés készítése szűrővizsgálatok lebonyolításával.
E körben az elvégzendő feladatok különösen:
I. Egészségügyi szűrővizsgálatok
1) Alvásminőség ellenőrzése
2) Arteriográfos vizsgálat
3) Szívfrekvencia variabilitás (HRV) regisztrálása
4) Agy relaxációs képességének vizsgálata
5) Vázizomzat kapillárisaiban történő oxigénfogyasztás, anyagcsere követése
6) Belgyógyászati vizsgálatok
a) Családi és egyéni kórelőzmény feltérképezése - különös tekintettel a daganatos betegségekre.
b) Fizikális vizsgálat, mely magában foglalja a következőket:
- bőr és nyálkahártya vizsgálata,
- mozgásszervek vizsgálata,
- tüdő és szív vizsgálata,
- vérnyomásmérés,

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.159

691

- EKG-készítés, értékelés,
- pajzsmirigy tapintásos vizsgálata,
- has tapintása,
- perifériás erek vizsgálata.
c) Látásvizsgálat:
- közeli látás olvasótáblával,
- távoli látás visus táblával.
d) Hallásvizsgálat: audiométerrel.
e) Ujjbegyből vércukor, koleszterin, triglicerid meghatározása.
Valamennyi elvégzett egészségügyi szűrővizsgálatra vonatkozóan szükséges kiértékelés elvégzése és
kiértékelő dokumentum készítése. A kiértékelő dokumentum esetében elvárás az adott mérési értékek
és a kiértékelés eredményének rövid, hétköznapi nyelven történő írásos ismertetése és annak átadása
(eljuttatása) a szűrővizsgálaton résztvevő számára.
A résztvevők és az érintett települések háziorvosainak a vizsgálatokkal kapcsolatos előzetes írásbeli
tájékoztatása is szükséges.
Az ajánlattevő további feladata valamennyi alkalomra vonatkozóan statisztika és összegzés (az elvégzett
vizsgálatokról készített szöveges beszámoló) készítése és megküldése az ajánlatkérő részére.
II. Előadások tartása, melynek témái:
- Egészséges életmód fontosságáról szóló előadás (2x30 perc időtartam)
- COVID-19 járványról, a járvány elleni védekezésről és az oltások fontosságáról szóló előadás (2x30 perc
időtartam)
A szerződés teljesítése során az ajánlattevő feladatát képezi:
- az ún. Konzorciumi Egészségügyi Vizsgálatok és a kapcsolódó előadások megszervezése, teljes
körű előkészítése és lebonyolítása, beleértve a vizsgálatot végző szakemberek, továbbá az előadók
részvételével kapcsolatos teljes körű előkészítő és lebonyolító tevékenységet,
- az egészségügyi vizsgálatok helyszíneinek teljes körű előkészítése és a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet
1. melléklet 7. pontja szerinti, illetve a rendelet 2. számú melléklete szerinti feltételek [háziorvosi rendelői
körülmények minimális feltételei (tárgyi feltételek és felszerelés)] helyszíntől független biztosítása,
- a szerződéskötést követő maximum 10 munkanapon belül történő kapcsolatfelvétel az illetékes járási
kormányhivatal népegészségügyi főosztályával a vizsgálatok helyszíneivel kapcsolatosan, amelynek
keretében szükséges a helyszínre vonatkozó háziorvosi rendelői körülmények minimális feltételeire
vonatkozó szabályoknak való megfelelés egyeztetése,
- a megvalósítási folyamat koordinációjának kidolgozása és az ajánlatkérővel történő egyeztetése,
- az egészségügyi vizsgálatok, illetve az előadások infrastrukturális és technikai hátterének biztosítása (pl.
vizsgálatok elvégzéséhez szükséges eszközök, előadások megtartásához szükséges technikai eszközök
stb.), helyszínre szállítása és üzemeltetése, a felépítés és bontás, elszállítás teljes körű elvégzése,
- a helyszíneken szükséges személyzeti feltételek biztosítása a tevékenységek teljes körű elvégzéséhez,
beleértve a személyzet helyszínre való szállítását,
- a célcsoport településenkénti előzetes regisztrációjának (személyes) biztosítása az egészségügyi
vizsgálatok és előadások ütemezett megszervezése érdekében együttműködve az adott települési
EFOP-1.5.3. kódszámú projektek szakmai koordinátoraival, amelynek részét képezi az előzetes írásbeli
tájékoztatás és szükséges nyilatkozattétel és hozzájárulások beszerzése, továbbá a célcsoport számára
a regisztrációt követő visszajelzés az adott egészségügyi vizsgálatok és előadások pontos időpontjáról,
helyéről,
- a célcsoport tagjainak az adott településen az önkormányzati hivatal épülete elől a vizsgálatok, illetve az
előadások helyszínére való szállítása, illetve onnan az érintett települések esetében a kiindulási pontra való
visszaszállítása, kivéve a Püspökladányban lakókat,
- a pályázat elszámolásával összefüggő adminisztrációs és adatkezelési tevékenység teljeskörű ellátása,
amely a célcsoport egészségügyi vizsgálatokon és előadásokon való részvételének, illetve az ajánlattevő
által elvégzett szolgáltatások, tevékenységek elvégzésének igazolását tanúsítja,
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- a szolgáltatások teljesítése során keletkezett kommunális és veszélyes hulladék tárolása, elszállítása,
- a vizsgálatok végzéséhez szükséges hatósági engedélyek megkérése és bejelentési kötelezettségek teljes
körű ügyintézése.
Az ajánlattevő az egészségügyi szűrővizsgálatokat a konzorciumi települések lakosságából összességében
160 fő részére köteles biztosítani oly módon, hogy a vizsgálatokon résztvevők részére a vitamin
egységcsomagokat a vizsgálatok elvégzésekor át kell adni, a vizsgálatok kiértékeléséről szóló
dokumentumot pedig annak elkészülte után át kell adni (el kell juttatni) valamennyi a szűrővizsgálaton
részt vevők számára.
Folytatás a II.2.13) pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó, HUF) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/15 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: ajánlatkérő a rendelkezésére álló pénzügyi forrás alapján dönt arról, hogy a II.2.4)
pontban megadott vizsgálatokon felül további egészségügyi vizsgálatokat rendel meg (max. 48 fő
részére). Az opció keretében megrendelésre kerülő vizsgálatok esetében is biztosítani kell a vitamin
egységcsomagokat a vizsgálatok elvégzésekor, a vizsgálatok kiértékeléséről szóló dokumentumot pedig
annak elkészülte után át kell adni (el kell juttatni) valamennyi a szűrővizsgálaton részt vevők számára,
miként a vizsgálaton résztvevők oda- és visszaszállítását.
Ajánlatkérő az opciós jogát egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni, ugyanakkor az opció
ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért ajánlatkérő nem vállal
kötelezettséget arra, hogy az opciós joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki, továbbá arra is
jogosult, hogy a fent megjelölt mennyiség egy részére bocsát ki megrendelést. Mindez magában foglalja
azt is, hogy az ajánlatkérő egyáltalán nem hív le, rendel meg opciós tételt.
Az opcióként megrendelésre kerülő szűrővizsgálatokat a nyertes ajánlattevő az ajánlatban szereplő
egységárakon köteles biztosítani.
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Ajánlatkérő az opció megrendeléséről, illetve arról, hogy milyen vizsgálatot és hány fő részére rendel meg,
legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő legfeljebb 10 munkanapon belül nyilatkozik.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00017
II.2.13) További információ
A II.2.4) pont folytatásaként:
A szűrővizsgálat az alábbi megosztás szerint történik:
- I.6) belgyógyászati vizsgálatok elvégzése 53 fő részére,
- I.1-5) specifikus élettani szűrővizsgálatok együttes elvégzése 54 fő részére
- I.1-6) komplex vizsgálatok (valamennyi egészségügyi szűrővizsgálat) elvégzése 53 fő részére.
Az elvégzendő feladatok részletes leírását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a II.2.7) pont kiegészítéseként közli, hogy a szerződés teljesítésének kezdő időpontja csak
a hirdetmény feladhatósága miatt került megadásra, a szerződés egyébiránt mindkét szerződő fél
általi aláírás napján lép hatályba, ugyanakkor a nyertes ajánlattevőnek a szerződés időtartama alatt 5
egybefüggő, megszakítás nélküli munkanap alatt kell elvégeznie a vizsgálatokat, az ajánlatkérő azonban
elfogadja azt is, hogy a nyertes ajánlattevő az említett 5 munkanapos időtartam közé ékelődő hétvégi
napra vagy napokra is szervezzen vizsgálatot, ugyanakkor a vizsgálatokat legkésőbb 8 naptári nappal a
szerződéses véghatáridő lejártát megelőzően be kell fejezni, el kell végezni.
II.2.1) Elnevezés:
EFOP-1.5.3-16-2017-00021
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

85121231-1

További tárgyak:

85121251-7
85121280-9

85148000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: a vizsgálatok és az előadások tekintetében Hajdúnánás (a célcsoport
szállítása tekintetében: Egyek, Hortobágy, Polgár, Tiszacsege, Tiszagyulaháza).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúnánáson és vonzáskörzetében” tárgyú projekt
[EFOP-1.5.3-16-2017-00021] keretében a célcsoport (a pályázattal érintett települések 25 év feletti
lakosai) részére az alábbi vizsgálatok és előadások megvalósítása, valamint kiegészítő tevékenységek
(szolgáltatások) elvégzése.
Az ún. Konzorciumi Egészségügyi Vizsgálatok célja a lehetőség megteremtése arra, hogy olyan komplex
egészségmegőrző, prevenciós szolgáltatások igénybevételére kerülhessen sor, amelyekre az érintett
lakosságnak az adott településen és közvetlen környékén nem, vagy csak nehezen megvalósítható módon
lenne lehetősége.
A tervezett tevékenységek területei a következők:
• Egészséges életmódra vonatkozó prevenciós előadások megtartása,
• COVID-19 járvánnyal kapcsolatos előadások,
• Egyéni állapotfelmérés készítése szűrővizsgálatok lebonyolításával.
E körben az elvégzendő feladatok különösen:
I. Egészségügyi szűrővizsgálatok
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1) Alvásminőség ellenőrzése
2) Arteriográfos vizsgálat
3) Szívfrekvencia variabilitás (HRV) regisztrálása
4) Agy relaxációs képességének vizsgálata
5) Vázizomzat kapillárisaiban történő oxigénfogyasztás, anyagcsere követése
6) Belgyógyászati vizsgálatok
a) Családi és egyéni kórelőzmény feltérképezése - különös tekintettel a daganatos betegségekre.
b) Fizikális vizsgálat, mely magában foglalja a következőket:
- bőr és nyálkahártya vizsgálata,
- mozgásszervek vizsgálata,
- tüdő és szív vizsgálata,
- vérnyomásmérés,
- EKG-készítés, értékelés,
- pajzsmirigy tapintásos vizsgálata,
- has tapintása,
- perifériás erek vizsgálata.
c) Látásvizsgálat:
- közeli látás olvasótáblával,
- távoli látás visus táblával.
d) Hallásvizsgálat: audiométerrel.
e) Ujjbegyből vércukor, koleszterin, triglicerid meghatározása.
Valamennyi elvégzett egészségügyi szűrővizsgálatra vonatkozóan szükséges kiértékelés elvégzése és
kiértékelő dokumentum készítése. A kiértékelő dokumentum esetében elvárás az adott mérési értékek
és a kiértékelés eredményének rövid, hétköznapi nyelven történő írásos ismertetése és annak átadása
(eljuttatása) a szűrővizsgálaton résztvevő számára.
A résztvevők és az érintett települések háziorvosainak a vizsgálatokkal kapcsolatos előzetes írásbeli
tájékoztatása is szükséges.
Az ajánlattevő további feladata valamennyi alkalomra vonatkozóan statisztika és összegzés (az elvégzett
vizsgálatokról készített szöveges beszámoló) készítése és megküldése az ajánlatkérő részére.
II. Előadások tartása, melynek témái:
- Egészséges életmód fontosságáról szóló előadás (2x30 perc időtartam)
- COVID-19 járványról, a járvány elleni védekezésről és az oltások fontosságáról szóló előadás (2x30 perc
időtartam)
A szerződés teljesítése során az ajánlattevő feladatát képezi:
- az ún. Konzorciumi Egészségügyi Vizsgálatok és a kapcsolódó előadások megszervezése, teljes
körű előkészítése és lebonyolítása, beleértve a vizsgálatot végző szakemberek, továbbá az előadók
részvételével kapcsolatos teljes körű előkészítő és lebonyolító tevékenységet,
- az egészségügyi vizsgálatok helyszíneinek teljes körű előkészítése és a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet
1. melléklet 7. pontja szerinti, illetve a rendelet 2. számú melléklete szerinti feltételek [háziorvosi rendelői
körülmények minimális feltételei (tárgyi feltételek és felszerelés)] helyszíntől független biztosítása,
- a szerződéskötést követő maximum 10 munkanapon belül történő kapcsolatfelvétel az illetékes járási
kormányhivatal népegészségügyi főosztályával a vizsgálatok helyszíneivel kapcsolatosan, amelynek
keretében szükséges a helyszínre vonatkozó háziorvosi rendelői körülmények minimális feltételeire
vonatkozó szabályoknak való megfelelés egyeztetése,
- a megvalósítási folyamat koordinációjának kidolgozása és az ajánlatkérővel történő egyeztetése,
- az egészségügyi vizsgálatok, illetve az előadások infrastrukturális és technikai hátterének biztosítása (pl.
vizsgálatok elvégzéséhez szükséges eszközök, előadások megtartásához szükséges technikai eszközök
stb.), helyszínre szállítása és üzemeltetése, a felépítés és bontás, elszállítás teljes körű elvégzése,
- a helyszíneken szükséges személyzeti feltételek biztosítása a tevékenységek teljes körű elvégzéséhez,
beleértve a személyzet helyszínre való szállítását,
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- a célcsoport településenkénti előzetes regisztrációjának (személyes) biztosítása az egészségügyi
vizsgálatok és előadások ütemezett megszervezése érdekében együttműködve az adott települési
EFOP-1.5.3. kódszámú projektek szakmai koordinátoraival, amelynek részét képezi az előzetes írásbeli
tájékoztatás és szükséges nyilatkozattétel és hozzájárulások beszerzése, továbbá a célcsoport számára
a regisztrációt követő visszajelzés az adott egészségügyi vizsgálatok és előadások pontos időpontjáról,
helyéről,
- a célcsoport tagjainak az adott településen az önkormányzati hivatal épülete elől a vizsgálatok, illetve az
előadások helyszínére való szállítása, illetve onnan az érintett települések esetében a kiindulási pontra való
visszaszállítása, kivéve a Hajdúnánáson lakókat,
- a pályázat elszámolásával összefüggő adminisztrációs és adatkezelési tevékenység teljeskörű ellátása,
amely a célcsoport egészségügyi vizsgálatokon és előadásokon való részvételének, illetve az ajánlattevő
által elvégzett szolgáltatások, tevékenységek elvégzésének igazolását tanúsítja,
- a szolgáltatások teljesítése során keletkezett kommunális és veszélyes hulladék tárolása, elszállítása,
- a vizsgálatok végzéséhez szükséges hatósági engedélyek megkérése és bejelentési kötelezettségek teljes
körű ügyintézése.
Az ajánlattevő az egészségügyi szűrővizsgálatokat a konzorciumi települések lakosságából összességében
170 fő részére köteles biztosítani oly módon, hogy a vizsgálatokon résztvevők részére a vitamin
egységcsomagokat a vizsgálatok elvégzésekor át kell adni, a vizsgálatok kiértékeléséről szóló
dokumentumot pedig annak elkészülte után át kell adni (el kell juttatni) valamennyi a szűrővizsgálaton
részt vevők számára.
Folytatás a II.2.13) pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó, HUF) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/15 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: ajánlatkérő a rendelkezésére álló pénzügyi forrás alapján dönt arról, hogy a II.2.4)
pontban megadott vizsgálatokon felül további egészségügyi vizsgálatokat rendel meg (max. 51 fő
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részére). Az opció keretében megrendelésre kerülő vizsgálatok esetében is biztosítani kell a vitamin
egységcsomagokat a vizsgálatok elvégzésekor, a vizsgálatok kiértékeléséről szóló dokumentumot pedig
annak elkészülte után át kell adni (el kell juttatni) valamennyi a szűrővizsgálaton részt vevők számára,
miként a vizsgálaton résztvevők oda- és visszaszállítását.
Ajánlatkérő az opciós jogát egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni, ugyanakkor az opció
ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért ajánlatkérő nem vállal
kötelezettséget arra, hogy az opciós joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki, továbbá arra is
jogosult, hogy a fent megjelölt mennyiség egy részére bocsát ki megrendelést. Mindez magában foglalja
azt is, hogy az ajánlatkérő egyáltalán nem hív le, rendel meg opciós tételt.
Az opcióként megrendelésre kerülő szűrővizsgálatokat a nyertes ajánlattevő az ajánlatban szereplő
egységárakon köteles biztosítani.
Ajánlatkérő az opció megrendeléséről, illetve arról, hogy milyen vizsgálatot és hány fő részére rendel meg,
legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő legfeljebb 10 munkanapon belül nyilatkozik.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00021
II.2.13) További információ
A II.2.4) pont folytatásaként:
A szűrővizsgálat az alábbi megosztás szerint történik:
- I.6) belgyógyászati vizsgálatok elvégzése 56 fő részére,
- I.1-5) specifikus élettani szűrővizsgálatok együttes elvégzése 57 fő részére
- I.1-6) komplex vizsgálatok (valamennyi egészségügyi szűrővizsgálat) elvégzése 57 fő részére.
Az elvégzendő feladatok részletes leírását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a II.2.7) pont kiegészítéseként közli, hogy a szerződés teljesítésének kezdő időpontja csak
a hirdetmény feladhatósága miatt került megadásra, a szerződés egyébiránt mindkét szerződő fél
általi aláírás napján lép hatályba, ugyanakkor a nyertes ajánlattevőnek a szerződés időtartama alatt 5
egybefüggő, megszakítás nélküli munkanap alatt kell elvégeznie a vizsgálatokat, az ajánlatkérő azonban
elfogadja azt is, hogy a nyertes ajánlattevő az említett 5 munkanapos időtartam közé ékelődő hétvégi
napra vagy napokra is szervezzen vizsgálatot, ugyanakkor a vizsgálatokat legkésőbb 8 naptári nappal a
szerződéses véghatáridő lejártát megelőzően be kell fejezni, el kell végezni.
II.2.1) Elnevezés:
EFOP-1.5.3-16-2017-00023
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

85121231-1

További tárgyak:

85121251-7
85121280-9
85148000-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: a vizsgálatok és az előadások tekintetében Csökmő (a célcsoport
szállítása tekintetében Bakonszeg. Furta, Vekerd, Zsáka).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Humán szolgáltatások fejlesztése a Csökmői konzorciumban” tárgyú projekt
[EFOP-1.5.3-16-2017-00023] keretében a célcsoport (a pályázattal érintett települések 25 év feletti
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lakosai) részére az alábbi vizsgálatok és előadások megvalósítása, valamint kiegészítő tevékenységek
(szolgáltatások) elvégzése.
Az ún. Konzorciumi Egészségügyi Vizsgálatok célja a lehetőség megteremtése arra, hogy olyan komplex
egészségmegőrző, prevenciós szolgáltatások igénybevételére kerülhessen sor, amelyekre az érintett
lakosságnak az adott településen és közvetlen környékén nem, vagy csak nehezen megvalósítható módon
lenne lehetősége.
A tervezett tevékenységek területei a következők:
• Egészséges életmódra vonatkozó prevenciós előadások megtartása,
• COVID-19 járvánnyal kapcsolatos előadások,
• Egyéni állapotfelmérés készítése szűrővizsgálatok lebonyolításával.
E körben az elvégzendő feladatok különösen:
I. Egészségügyi szűrővizsgálatok
1) Alvásminőség ellenőrzése
2) Arteriográfos vizsgálat
3) Szívfrekvencia variabilitás (HRV) regisztrálása
4) Agy relaxációs képességének vizsgálata
5) Vázizomzat kapillárisaiban történő oxigénfogyasztás, anyagcsere követése
6) Belgyógyászati vizsgálatok
a) Családi és egyéni kórelőzmény feltérképezése - különös tekintettel a daganatos betegségekre.
b) Fizikális vizsgálat, mely magában foglalja a következőket:
- bőr és nyálkahártya vizsgálata,
- mozgásszervek vizsgálata,
- tüdő és szív vizsgálata,
- vérnyomásmérés,
- EKG-készítés, értékelés,
- pajzsmirigy tapintásos vizsgálata,
- has tapintása,
- perifériás erek vizsgálata.
c) Látásvizsgálat:
- közeli látás olvasótáblával,
- távoli látás visus táblával.
d) Hallásvizsgálat: audiométerrel.
e) Ujjbegyből vércukor, koleszterin, triglicerid meghatározása.
Valamennyi elvégzett egészségügyi szűrővizsgálatra vonatkozóan szükséges kiértékelés elvégzése és
kiértékelő dokumentum készítése. A kiértékelő dokumentum esetében elvárás az adott mérési értékek
és a kiértékelés eredményének rövid, hétköznapi nyelven történő írásos ismertetése és annak átadása
(eljuttatása) a szűrővizsgálaton résztvevő számára.
A résztvevők és az érintett települések háziorvosainak a vizsgálatokkal kapcsolatos előzetes írásbeli
tájékoztatása is szükséges.
Az ajánlattevő további feladata valamennyi alkalomra vonatkozóan statisztika és összegzés (az elvégzett
vizsgálatokról készített szöveges beszámoló) készítése és megküldése az ajánlatkérő részére.
II. Előadások tartása, melynek témái:
- Egészséges életmód fontosságáról szóló előadás (2x30 perc időtartam)
- COVID-19 járványról, a járvány elleni védekezésről és az oltások fontosságáról szóló előadás (2x30 perc
időtartam)
A szerződés teljesítése során az ajánlattevő feladatát képezi:
- az ún. Konzorciumi Egészségügyi Vizsgálatok és a kapcsolódó előadások megszervezése, teljes
körű előkészítése és lebonyolítása, beleértve a vizsgálatot végző szakemberek, továbbá az előadók
részvételével kapcsolatos teljes körű előkészítő és lebonyolító tevékenységet,

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.159

698

- az egészségügyi vizsgálatok helyszíneinek teljes körű előkészítése és a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet
1. melléklet 7. pontja szerinti, illetve a rendelet 2. számú melléklete szerinti feltételek [háziorvosi rendelői
körülmények minimális feltételei (tárgyi feltételek és felszerelés)] helyszíntől független biztosítása,
- a szerződéskötést követő maximum 10 munkanapon belül történő kapcsolatfelvétel az illetékes járási
kormányhivatal népegészségügyi főosztályával a vizsgálatok helyszíneivel kapcsolatosan, amelynek
keretében szükséges a helyszínre vonatkozó háziorvosi rendelői körülmények minimális feltételeire
vonatkozó szabályoknak való megfelelés egyeztetése,
- a megvalósítási folyamat koordinációjának kidolgozása és az ajánlatkérővel történő egyeztetése,
- az egészségügyi vizsgálatok, illetve az előadások infrastrukturális és technikai hátterének biztosítása (pl.
vizsgálatok elvégzéséhez szükséges eszközök, előadások megtartásához szükséges technikai eszközök
stb.), helyszínre szállítása és üzemeltetése, a felépítés és bontás, elszállítás teljes körű elvégzése,
- a helyszíneken szükséges személyzeti feltételek biztosítása a tevékenységek teljes körű elvégzéséhez,
beleértve a személyzet helyszínre való szállítását,
- a célcsoport településenkénti előzetes regisztrációjának (személyes) biztosítása az egészségügyi
vizsgálatok és előadások ütemezett megszervezése érdekében együttműködve az adott települési
EFOP-1.5.3. kódszámú projektek szakmai koordinátoraival, amelynek részét képezi az előzetes írásbeli
tájékoztatás és szükséges nyilatkozattétel és hozzájárulások beszerzése, továbbá a célcsoport számára
a regisztrációt követő visszajelzés az adott egészségügyi vizsgálatok és előadások pontos időpontjáról,
helyéről,
- a célcsoport tagjainak az adott településen az önkormányzati hivatal épülete elől a vizsgálatok, illetve az
előadások helyszínére való szállítása, illetve onnan az érintett települések esetében a kiindulási pontra való
visszaszállítása, kivéve a Csökmőn lakókat,
- a pályázat elszámolásával összefüggő adminisztrációs és adatkezelési tevékenység teljeskörű ellátása,
amely a célcsoport egészségügyi vizsgálatokon és előadásokon való részvételének, illetve az ajánlattevő
által elvégzett szolgáltatások, tevékenységek elvégzésének igazolását tanúsítja,
- a szolgáltatások teljesítése során keletkezett kommunális és veszélyes hulladék tárolása, elszállítása,
- a vizsgálatok végzéséhez szükséges hatósági engedélyek megkérése és bejelentési kötelezettségek teljes
körű ügyintézése.
Az ajánlattevő az egészségügyi szűrővizsgálatokat a konzorciumi települések lakosságából összességében
80 fő részére köteles biztosítani oly módon, hogy a vizsgálatokon résztvevők részére a vitamin
egységcsomagokat a vizsgálatok elvégzésekor át kell adni, a vizsgálatok kiértékeléséről szóló
dokumentumot pedig annak elkészülte után át kell adni (el kell juttatni) valamennyi a szűrővizsgálaton
részt vevők számára.
Folytatás a II.2.13) pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó, HUF) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/15 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
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A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: ajánlatkérő a rendelkezésére álló pénzügyi forrás alapján dönt arról, hogy a II.2.4)
pontban megadott vizsgálatokon felül további egészségügyi vizsgálatokat rendel meg (max. 24 fő
részére). Az opció keretében megrendelésre kerülő vizsgálatok esetében is biztosítani kell a vitamin
egységcsomagokat a vizsgálatok elvégzésekor, a vizsgálatok kiértékeléséről szóló dokumentumot pedig
annak elkészülte után át kell adni (el kell juttatni) valamennyi a szűrővizsgálaton részt vevők számára,
miként a vizsgálaton résztvevők oda- és visszaszállítását.
Ajánlatkérő az opciós jogát egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni, ugyanakkor az opció
ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért ajánlatkérő nem vállal
kötelezettséget arra, hogy az opciós joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki, továbbá arra is
jogosult, hogy a fent megjelölt mennyiség egy részére bocsát ki megrendelést. Mindez magában foglalja
azt is, hogy az ajánlatkérő egyáltalán nem hív le, rendel meg opciós tételt.
Az opcióként megrendelésre kerülő szűrővizsgálatokat a nyertes ajánlattevő az ajánlatban szereplő
egységárakon köteles biztosítani.
Ajánlatkérő az opció megrendeléséről, illetve arról, hogy milyen vizsgálatot és hány fő részére rendel meg,
legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő legfeljebb 10 munkanapon belül nyilatkozik.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00023
II.2.13) További információ
A II.2.4) pont folytatásaként:
A szűrővizsgálat az alábbi megosztás szerint történik:
- I.6) belgyógyászati vizsgálatok elvégzése 28 fő részére,
- I.1-5) specifikus élettani szűrővizsgálatok együttes elvégzése 25 fő részére
- I.1-6) komplex vizsgálatok (valamennyi egészségügyi szűrővizsgálat) elvégzése 27 fő részére.
Az elvégzendő feladatok részletes leírását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a II.2.7) pont kiegészítéseként közli, hogy a szerződés teljesítésének kezdő időpontja csak
a hirdetmény feladhatósága miatt került megadásra, a szerződés egyébiránt mindkét szerződő fél
általi aláírás napján lép hatályba, ugyanakkor a nyertes ajánlattevőnek a szerződés időtartama alatt 5
egybefüggő, megszakítás nélküli munkanap alatt kell elvégeznie a vizsgálatokat, az ajánlatkérő azonban
elfogadja azt is, hogy a nyertes ajánlattevő az említett 5 munkanapos időtartam közé ékelődő hétvégi
napra vagy napokra is szervezzen vizsgálatot, ugyanakkor a vizsgálatokat legkésőbb 8 naptári nappal a
szerződéses véghatáridő lejártát megelőzően be kell fejezni, el kell végezni.
II.2.1) Elnevezés:
EFOP-1.5.3-16-2017-00024
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő tárgy:

85121231-1

További tárgyak:

85121251-7

700

Kiegészítő szójegyzék

85121280-9
85148000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: a vizsgálatok és az előadások tekintetében Biharkeresztes (a
célcsoport szállítása tekintetében Ártánd, Bedő, Bojt, Nagykereki, Told).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Humán szolgáltatás fejlesztése Biharkeresztesen és vonzáskörzetében” tárgyú projekt
[EFOP-1.5.3-16-2017-00024] keretében a célcsoport (a pályázattal érintett települések 25 év feletti
lakosai) részére az alábbi vizsgálatok és előadások megvalósítása, valamint kiegészítő tevékenységek
(szolgáltatások) elvégzése.
Az ún. Konzorciumi Egészségügyi Vizsgálatok célja a lehetőség megteremtése arra, hogy olyan komplex
egészségmegőrző, prevenciós szolgáltatások igénybevételére kerülhessen sor, amelyekre az érintett
lakosságnak az adott településen és közvetlen környékén nem, vagy csak nehezen megvalósítható módon
lenne lehetősége.
A tervezett tevékenységek területei a következők:
• Egészséges életmódra vonatkozó prevenciós előadások megtartása,
• COVID-19 járvánnyal kapcsolatos előadások,
• Egyéni állapotfelmérés készítése szűrővizsgálatok lebonyolításával.
E körben az elvégzendő feladatok különösen:
I. Egészségügyi szűrővizsgálatok
1) Alvásminőség ellenőrzése
2) Arteriográfos vizsgálat
3) Szívfrekvencia variabilitás (HRV) regisztrálása
4) Agy relaxációs képességének vizsgálata
5) Vázizomzat kapillárisaiban történő oxigénfogyasztás, anyagcsere követése
6) Belgyógyászati vizsgálatok
a) Családi és egyéni kórelőzmény feltérképezése - különös tekintettel a daganatos betegségekre.
b) Fizikális vizsgálat, mely magában foglalja a következőket:
- bőr és nyálkahártya vizsgálata,
- mozgásszervek vizsgálata,
- tüdő és szív vizsgálata,
- vérnyomásmérés,
- EKG-készítés, értékelés,
- pajzsmirigy tapintásos vizsgálata,
- has tapintása,
- perifériás erek vizsgálata.
c) Látásvizsgálat:
- közeli látás olvasótáblával,
- távoli látás visus táblával.
d) Hallásvizsgálat: audiométerrel.
e) Ujjbegyből vércukor, koleszterin, triglicerid meghatározása.
Valamennyi elvégzett egészségügyi szűrővizsgálatra vonatkozóan szükséges kiértékelés elvégzése és
kiértékelő dokumentum készítése. A kiértékelő dokumentum esetében elvárás az adott mérési értékek
és a kiértékelés eredményének rövid, hétköznapi nyelven történő írásos ismertetése és annak átadása
(eljuttatása) a szűrővizsgálaton résztvevő számára.
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A résztvevők és az érintett települések háziorvosainak a vizsgálatokkal kapcsolatos előzetes írásbeli
tájékoztatása is szükséges.
Az ajánlattevő további feladata valamennyi alkalomra vonatkozóan statisztika és összegzés (az elvégzett
vizsgálatokról készített szöveges beszámoló) készítése és megküldése az ajánlatkérő részére.
II. Előadások tartása, melynek témái:
- Egészséges életmód fontosságáról szóló előadás (2x30 perc időtartam)
- COVID-19 járványról, a járvány elleni védekezésről és az oltások fontosságáról szóló előadás (2x30 perc
időtartam)
A szerződés teljesítése során az ajánlattevő feladatát képezi:
- az ún. Konzorciumi Egészségügyi Vizsgálatok és a kapcsolódó előadások megszervezése, teljes
körű előkészítése és lebonyolítása, beleértve a vizsgálatot végző szakemberek, továbbá az előadók
részvételével kapcsolatos teljes körű előkészítő és lebonyolító tevékenységet,
- az egészségügyi vizsgálatok helyszíneinek teljes körű előkészítése és a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet
1. melléklet 7. pontja szerinti, illetve a rendelet 2. számú melléklete szerinti feltételek [háziorvosi rendelői
körülmények minimális feltételei (tárgyi feltételek és felszerelés)] helyszíntől független biztosítása,
- a szerződéskötést követő maximum 10 munkanapon belül történő kapcsolatfelvétel az illetékes járási
kormányhivatal népegészségügyi főosztályával a vizsgálatok helyszíneivel kapcsolatosan, amelynek
keretében szükséges a helyszínre vonatkozó háziorvosi rendelői körülmények minimális feltételeire
vonatkozó szabályoknak való megfelelés egyeztetése,
- a megvalósítási folyamat koordinációjának kidolgozása és az ajánlatkérővel történő egyeztetése,
- az egészségügyi vizsgálatok, illetve az előadások infrastrukturális és technikai hátterének biztosítása (pl.
vizsgálatok elvégzéséhez szükséges eszközök, előadások megtartásához szükséges technikai eszközök
stb.), helyszínre szállítása és üzemeltetése, a felépítés és bontás, elszállítás teljes körű elvégzése,
- a helyszíneken szükséges személyzeti feltételek biztosítása a tevékenységek teljes körű elvégzéséhez,
beleértve a személyzet helyszínre való szállítását,
- a célcsoport településenkénti előzetes regisztrációjának (személyes) biztosítása az egészségügyi
vizsgálatok és előadások ütemezett megszervezése érdekében együttműködve az adott települési
EFOP-1.5.3. kódszámú projektek szakmai koordinátoraival, amelynek részét képezi az előzetes írásbeli
tájékoztatás és szükséges nyilatkozattétel és hozzájárulások beszerzése, továbbá a célcsoport számára
a regisztrációt követő visszajelzés az adott egészségügyi vizsgálatok és előadások pontos időpontjáról,
helyéről,
- a célcsoport tagjainak az adott településen az önkormányzati hivatal épülete elől a vizsgálatok, illetve az
előadások helyszínére való szállítása, illetve onnan az érintett települések esetében a kiindulási pontra való
visszaszállítása, kivéve a Biharkeresztesen lakókat,
- a pályázat elszámolásával összefüggő adminisztrációs és adatkezelési tevékenység teljeskörű ellátása,
amely a célcsoport egészségügyi vizsgálatokon és előadásokon való részvételének, illetve az ajánlattevő
által elvégzett szolgáltatások, tevékenységek elvégzésének igazolását tanúsítja,
- a szolgáltatások teljesítése során keletkezett kommunális és veszélyes hulladék tárolása, elszállítása,
- a vizsgálatok végzéséhez szükséges hatósági engedélyek megkérése és bejelentési kötelezettségek teljes
körű ügyintézése.
Az ajánlattevő az egészségügyi szűrővizsgálatokat a konzorciumi települések lakosságából összességében
57 fő részére köteles biztosítani oly módon, hogy a vizsgálatokon résztvevők részére a vitamin
egységcsomagokat a vizsgálatok elvégzésekor át kell adni, a vizsgálatok kiértékeléséről szóló
dokumentumot pedig annak elkészülte után át kell adni (el kell juttatni) valamennyi a szűrővizsgálaton
részt vevők számára.
Folytatás a II.2.13) pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
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Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó, HUF) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/15 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: ajánlatkérő a rendelkezésére álló pénzügyi forrás alapján dönt arról, hogy a II.2.4)
pontban megadott vizsgálatokon felül további egészségügyi vizsgálatokat rendel meg (max. 17 fő
részére). Az opció keretében megrendelésre kerülő vizsgálatok esetében is biztosítani kell a vitamin
egységcsomagokat a vizsgálatok elvégzésekor, a vizsgálatok kiértékeléséről szóló dokumentumot pedig
annak elkészülte után át kell adni (el kell juttatni) valamennyi a szűrővizsgálaton részt vevők számára,
miként a vizsgálaton résztvevők oda- és visszaszállítását.
Ajánlatkérő az opciós jogát egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni, ugyanakkor az opció
ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért ajánlatkérő nem vállal
kötelezettséget arra, hogy az opciós joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki, továbbá arra is
jogosult, hogy a fent megjelölt mennyiség egy részére bocsát ki megrendelést. Mindez magában foglalja
azt is, hogy az ajánlatkérő egyáltalán nem hív le, rendel meg opciós tételt.
Az opcióként megrendelésre kerülő szűrővizsgálatokat a nyertes ajánlattevő az ajánlatban szereplő
egységárakon köteles biztosítani.
Ajánlatkérő az opció megrendeléséről, illetve arról, hogy milyen vizsgálatot és hány fő részére rendel meg,
legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő legfeljebb 10 munkanapon belül nyilatkozik.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00024
II.2.13) További információ
A II.2.4) pont folytatásaként:
A szűrővizsgálat az alábbi megosztás szerint történik:
- I.6) belgyógyászati vizsgálatok elvégzése 29 fő részére,
- I.1-5) specifikus élettani szűrővizsgálatok együttes elvégzése 14 fő részére
- I.1-6) komplex vizsgálatok (valamennyi egészségügyi szűrővizsgálat) elvégzése 14 fő részére.
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Az elvégzendő feladatok részletes leírását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a II.2.7) pont kiegészítéseként közli, hogy a szerződés teljesítésének kezdő időpontja csak
a hirdetmény feladhatósága miatt került megadásra, a szerződés egyébiránt mindkét szerződő fél
általi aláírás napján lép hatályba, ugyanakkor a nyertes ajánlattevőnek a szerződés időtartama alatt 5
egybefüggő, megszakítás nélküli munkanap alatt kell elvégeznie a vizsgálatokat, az ajánlatkérő azonban
elfogadja azt is, hogy a nyertes ajánlattevő az említett 5 munkanapos időtartam közé ékelődő hétvégi
napra vagy napokra is szervezzen vizsgálatot, ugyanakkor a vizsgálatokat legkésőbb 8 naptári nappal a
szerződéses véghatáridő lejártát megelőzően be kell fejezni, el kell végezni.
II.2.1) Elnevezés:
EFOP-1.5.3-16-2017-00057
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

85121231-1

További tárgyak:

85121251-7
85121280-9
85148000-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: a vizsgálatok és az előadások tekintetében Berettyóújfalu (a
célcsoport szállítása tekintetében: Gáborján, Pocsaj, Szentpéterszeg, Váncsod).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Humán közszolgáltatások fejlesztése Berettyóújfalu és a környező településein” tárgyú projekt
[EFOP-1.5.3-16-2017-00057] keretében a célcsoport (a pályázattal érintett települések 25 év feletti
lakosai) részére az alábbi vizsgálatok és előadások megvalósítása, valamint kiegészítő tevékenységek
(szolgáltatások) elvégzése.
Az ún. Konzorciumi Egészségügyi Vizsgálatok célja a lehetőség megteremtése arra, hogy olyan komplex
egészségmegőrző, prevenciós szolgáltatások igénybevételére kerülhessen sor, amelyekre az érintett
lakosságnak az adott településen és közvetlen környékén nem, vagy csak nehezen megvalósítható módon
lenne lehetősége.
A tervezett tevékenységek területei a következők:
• Egészséges életmódra vonatkozó prevenciós előadások megtartása,
• COVID-19 járvánnyal kapcsolatos előadások,
• Egyéni állapotfelmérés készítése szűrővizsgálatok lebonyolításával.
E körben az elvégzendő feladatok különösen:
I. Egészségügyi szűrővizsgálatok
1) Alvásminőség ellenőrzése
2) Arteriográfos vizsgálat
3) Szívfrekvencia variabilitás (HRV) regisztrálása
4) Agy relaxációs képességének vizsgálata
5) Vázizomzat kapillárisaiban történő oxigénfogyasztás, anyagcsere követése
6) Belgyógyászati vizsgálatok
a) Családi és egyéni kórelőzmény feltérképezése - különös tekintettel a daganatos betegségekre.
b) Fizikális vizsgálat, mely magában foglalja a következőket:
- bőr és nyálkahártya vizsgálata,
- mozgásszervek vizsgálata,
- tüdő és szív vizsgálata,
- vérnyomásmérés,
- EKG-készítés, értékelés,
- pajzsmirigy tapintásos vizsgálata,
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- has tapintása,
- perifériás erek vizsgálata.
c) Látásvizsgálat:
- közeli látás olvasótáblával,
- távoli látás visus táblával.
d) Hallásvizsgálat: audiométerrel.
e) Ujjbegyből vércukor, koleszterin, triglicerid meghatározása.
Valamennyi elvégzett egészségügyi szűrővizsgálatra vonatkozóan szükséges kiértékelés elvégzése és
kiértékelő dokumentum készítése. A kiértékelő dokumentum esetében elvárás az adott mérési értékek
és a kiértékelés eredményének rövid, hétköznapi nyelven történő írásos ismertetése és annak átadása
(eljuttatása) a szűrővizsgálaton résztvevő számára.
A résztvevők és az érintett települések háziorvosainak a vizsgálatokkal kapcsolatos előzetes írásbeli
tájékoztatása is szükséges.
Az ajánlattevő további feladata valamennyi alkalomra vonatkozóan statisztika és összegzés (az elvégzett
vizsgálatokról készített szöveges beszámoló) készítése és megküldése az ajánlatkérő részére.
II. Előadások tartása, melynek témái:
- Egészséges életmód fontosságáról szóló előadás (2x30 perc időtartam)
- COVID-19 járványról, a járvány elleni védekezésről és az oltások fontosságáról szóló előadás (2x30 perc
időtartam)
A szerződés teljesítése során az ajánlattevő feladatát képezi:
- az ún. Konzorciumi Egészségügyi Vizsgálatok és a kapcsolódó előadások megszervezése, teljes
körű előkészítése és lebonyolítása, beleértve a vizsgálatot végző szakemberek, továbbá az előadók
részvételével kapcsolatos teljes körű előkészítő és lebonyolító tevékenységet,
- az egészségügyi vizsgálatok helyszíneinek teljes körű előkészítése és a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet
1. melléklet 7. pontja szerinti, illetve a rendelet 2. számú melléklete szerinti feltételek [háziorvosi rendelői
körülmények minimális feltételei (tárgyi feltételek és felszerelés)] helyszíntől független biztosítása,
- a szerződéskötést követő maximum 10 munkanapon belül történő kapcsolatfelvétel az illetékes járási
kormányhivatal népegészségügyi főosztályával a vizsgálatok helyszíneivel kapcsolatosan, amelynek
keretében szükséges a helyszínre vonatkozó háziorvosi rendelői körülmények minimális feltételeire
vonatkozó szabályoknak való megfelelés egyeztetése,
- a megvalósítási folyamat koordinációjának kidolgozása és az ajánlatkérővel történő egyeztetése,
- az egészségügyi vizsgálatok, illetve az előadások infrastrukturális és technikai hátterének biztosítása (pl.
vizsgálatok elvégzéséhez szükséges eszközök, előadások megtartásához szükséges technikai eszközök
stb.), helyszínre szállítása és üzemeltetése, a felépítés és bontás, elszállítás teljes körű elvégzése,
- a helyszíneken szükséges személyzeti feltételek biztosítása a tevékenységek teljes körű elvégzéséhez,
beleértve a személyzet helyszínre való szállítását,
- a célcsoport településenkénti előzetes regisztrációjának (személyes) biztosítása az egészségügyi
vizsgálatok és előadások ütemezett megszervezése érdekében együttműködve az adott települési
EFOP-1.5.3. kódszámú projektek szakmai koordinátoraival, amelynek részét képezi az előzetes írásbeli
tájékoztatás és szükséges nyilatkozattétel és hozzájárulások beszerzése, továbbá a célcsoport számára
a regisztrációt követő visszajelzés az adott egészségügyi vizsgálatok és előadások pontos időpontjáról,
helyéről,
- a célcsoport tagjainak az adott településen az önkormányzati hivatal épülete elől a vizsgálatok, illetve az
előadások helyszínére való szállítása, illetve onnan az érintett települések esetében a kiindulási pontra való
visszaszállítása, kivéve a Berettyóújfaluban lakókat,
- a pályázat elszámolásával összefüggő adminisztrációs és adatkezelési tevékenység teljeskörű ellátása,
amely a célcsoport egészségügyi vizsgálatokon és előadásokon való részvételének, illetve az ajánlattevő
által elvégzett szolgáltatások, tevékenységek elvégzésének igazolását tanúsítja,
- a szolgáltatások teljesítése során keletkezett kommunális és veszélyes hulladék tárolása, elszállítása,
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- a vizsgálatok végzéséhez szükséges hatósági engedélyek megkérése és bejelentési kötelezettségek teljes
körű ügyintézése.
Az ajánlattevő az egészségügyi szűrővizsgálatokat a konzorciumi települések lakosságából összességében
120 fő részére köteles biztosítani oly módon, hogy a vizsgálatokon résztvevők részére a vitamin
egységcsomagokat a vizsgálatok elvégzésekor át kell adni, a vizsgálatok kiértékeléséről szóló
dokumentumot pedig annak elkészülte után át kell adni (el kell juttatni) valamennyi a szűrővizsgálaton
részt vevők számára.
Folytatás a II.2.13) pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó, HUF) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/15 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: ajánlatkérő a rendelkezésére álló pénzügyi forrás alapján dönt arról, hogy a II.2.4)
pontban megadott vizsgálatokon felül további egészségügyi vizsgálatokat rendel meg (max. 36 fő
részére). Az opció keretében megrendelésre kerülő vizsgálatok esetében is biztosítani kell a vitamin
egységcsomagokat a vizsgálatok elvégzésekor, a vizsgálatok kiértékeléséről szóló dokumentumot pedig
annak elkészülte után át kell adni (el kell juttatni) valamennyi a szűrővizsgálaton részt vevők számára,
miként a vizsgálaton résztvevők oda- és visszaszállítását.
Ajánlatkérő az opciós jogát egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni, ugyanakkor az opció
ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért ajánlatkérő nem vállal
kötelezettséget arra, hogy az opciós joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki, továbbá arra is
jogosult, hogy a fent megjelölt mennyiség egy részére bocsát ki megrendelést. Mindez magában foglalja
azt is, hogy az ajánlatkérő egyáltalán nem hív le, rendel meg opciós tételt.
Az opcióként megrendelésre kerülő szűrővizsgálatokat a nyertes ajánlattevő az ajánlatban szereplő
egységárakon köteles biztosítani.
Ajánlatkérő az opció megrendeléséről, illetve arról, hogy milyen vizsgálatot és hány fő részére rendel meg,
legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő legfeljebb 10 munkanapon belül nyilatkozik.
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II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00057
II.2.13) További információ
A II.2.4) pont folytatásaként:
A szűrővizsgálat az alábbi megosztás szerint történik:
- I.6) belgyógyászati vizsgálatok elvégzése 48 fő részére,
- I.1-5) specifikus élettani szűrővizsgálatok együttes elvégzése 36 fő részére
- I.1-6) komplex vizsgálatok (valamennyi egészségügyi szűrővizsgálat) elvégzése 36 fő részére.
Az elvégzendő feladatok részletes leírását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a II.2.7) pont kiegészítéseként közli, hogy a szerződés teljesítésének kezdő időpontja csak
a hirdetmény feladhatósága miatt került megadásra, a szerződés egyébiránt mindkét szerződő fél
általi aláírás napján lép hatályba, ugyanakkor a nyertes ajánlattevőnek a szerződés időtartama alatt 5
egybefüggő, megszakítás nélküli munkanap alatt kell elvégeznie a vizsgálatokat, az ajánlatkérő azonban
elfogadja azt is, hogy a nyertes ajánlattevő az említett 5 munkanapos időtartam közé ékelődő hétvégi
napra vagy napokra is szervezzen vizsgálatot, ugyanakkor a vizsgálatokat legkésőbb 8 naptári nappal a
szerződéses véghatáridő lejártát megelőzően be kell fejezni, el kell végezni.
II.2.1) Elnevezés:
EFOP-1.5.3-16-2017-00058
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

85121231-1

További tárgyak:

85121251-7
85121280-9
85148000-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Esztár (a célcsoport szállítása tekintetében: Berekböszörmény,
Hajdúbagos, Kismarja, Mezőpeterd) és Hajdúsámson.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein” tárgyú projekt
[EFOP-1.5.3-16-2017-00058] keretében a célcsoport (a pályázattal érintett települések 25 év feletti
lakosai) részére az alábbi vizsgálatok és előadások megvalósítása, valamint kiegészítő tevékenységek
(szolgáltatások) elvégzése.
Mind a vizsgálatokat, mind az előadásokat a II.2.3) pont szerinti teljesítési helyszíneken el kell végezni, meg
kell tartani.
Az ún. A Konzorciumi Egészségügyi Vizsgálatok célja a lehetőség megteremtése arra, hogy olyan komplex
egészségmegőrző, prevenciós szolgáltatások igénybevételére kerülhessen sor, amelyekre az érintett
lakosságnak az adott településen és közvetlen környékén nem, vagy csak nehezen megvalósítható módon
lenne lehetősége.
A tervezett tevékenységek területei a következők:
• Egészséges életmódra vonatkozó prevenciós előadások megtartása,
• COVID-19 járvánnyal kapcsolatos előadások,
• Egyéni állapotfelmérés készítése szűrővizsgálatok lebonyolításával.
E körben az elvégzendő feladatok különösen:
I. Egészségügyi szűrővizsgálatok
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1) Alvásminőség ellenőrzése
2) Arteriográfos vizsgálat
3) Szívfrekvencia variabilitás (HRV) regisztrálása
4) Agy relaxációs képességének vizsgálata
5) Vázizomzat kapillárisaiban történő oxigénfogyasztás, anyagcsere követése
6) Belgyógyászati vizsgálatok
a) Családi és egyéni kórelőzmény feltérképezése - különös tekintettel a daganatos betegségekre.
b) Fizikális vizsgálat, mely magában foglalja a következőket:
- bőr és nyálkahártya vizsgálata,
- mozgásszervek vizsgálata,
- tüdő és szív vizsgálata,
- vérnyomásmérés,
- EKG-készítés, értékelés,
- pajzsmirigy tapintásos vizsgálata,
- has tapintása,
- perifériás erek vizsgálata.
c) Látásvizsgálat:
- közeli látás olvasótáblával,
- távoli látás visus táblával.
d) Hallásvizsgálat: audiométerrel.
e) Ujjbegyből vércukor, koleszterin, triglicerid meghatározása.
Valamennyi elvégzett egészségügyi szűrővizsgálatra vonatkozóan szükséges kiértékelés elvégzése és
kiértékelő dokumentum készítése. A kiértékelő dokumentum esetében elvárás az adott mérési értékek
és a kiértékelés eredményének rövid, hétköznapi nyelven történő írásos ismertetése és annak átadása
(eljuttatása) a szűrővizsgálaton résztvevő számára.
A résztvevők és az érintett települések háziorvosainak a vizsgálatokkal kapcsolatos előzetes írásbeli
tájékoztatása is szükséges.
Az ajánlattevő további feladata valamennyi alkalomra vonatkozóan statisztika és összegzés (az elvégzett
vizsgálatokról készített szöveges beszámoló) készítése és megküldése az ajánlatkérő részére.
II. Előadások tartása, melynek témái:
- Egészséges életmód fontosságáról szóló előadás (összesen két előadás30-30 perc időtartamban)
- COVID-19 járványról, a járvány elleni védekezésről és az oltások fontosságáról szóló előadás (összesen két
előadás 30-30 perc időtartamban)
A mindkét előadást mindkét településen (Hajdúsámson, Esztár) egy-egy alkalommal az előírt
időtartamban meg kell tartani.
A szerződés teljesítése során az ajánlattevő feladatát képezi
- az ún. Konzorciumi Egészségügyi Vizsgálatok és a kapcsolódó előadások megszervezése, teljes körű
előkészítése és lebonyolítása, beleértve vizsgálatot végző szakemberek, továbbá az előadók részvételével
kapcsolatos teljes körű előkészítő és lebonyolító tevékenységet,
- az egészségügyi vizsgálatok helyszíneinek teljes körű előkészítése és a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet
1. melléklet 7. pontja szerinti, illetve a rendelet 2. számú melléklete szerinti feltételek [háziorvosi rendelői
körülmények minimális feltételei (tárgyi feltételek és felszerelés)] helyszíntől független biztosítása,
- a szerződéskötést követő maximum 10 munkanapon belül történő kapcsolatfelvétel az illetékes járási
kormányhivatal népegészségügyi főosztályával a vizsgálatok helyszíneivel kapcsolatosan, amelynek
keretében szükséges a helyszínre vonatkozó háziorvosi rendelői körülmények minimális feltételire
vonatkozó szabályoknak való megfelelését egyeztetése,
- a megvalósítási folyamat koordinációjának kidolgozása és az ajánlatkérővel történő egyeztetése,
- az egészségügyi vizsgálatok, illetve az előadások infrastrukturális és technikai hátterének biztosítása (pl.:
vizsgálatok elvégzéséhez szükséges eszközök, előadások megtartásához szükséges technikai eszközök
stb.), helyszínre szállítása és üzemeltetése, a felépítés és bontás, elszállítás teljes körű elvégzése,
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- a helyszíneken szükséges személyzeti feltételek biztosítása a tevékenységek teljes körű elvégzéséhez,
beleértve a személyzet helyszínre való szállítását,
- a célcsoport településenkénti előzetes regisztrációjának (személyes) biztosítása az egészségügyi
vizsgálatok és előadások ütemezett megszervezése érdekében együttműködve az adott települési
EFOP-1.5.3. kódszámú projektek szakmai koordinátoraival, amelynek részét képezi az előzetes írásbeli
tájékoztatás és szükséges nyilatkozattétel és hozzájárulások beszerzése, továbbá a célcsoport számára
a regisztrációt követő visszajelzés az adott egészségügyi vizsgálatok és előadások pontos időpontjáról,
helyéről,
- a célcsoport tagjainak az adott településen az önkormányzati hivatal épülete elől a vizsgálatok, illetve az
előadások helyszínére való szállítása, illetve onnan az érintett települések esetében a kiindulási pontra való
visszaszállítása, kivéve az Esztáron és Hajdúsámsonban lakókat,
- a pályázat elszámolásával összefüggő adminisztrációs és adatkezelési tevékenység teljeskörű ellátása,
amely a célcsoport egészségügyi vizsgálatokon és előadásokon való részvételének, illetve az ajánlattevő
által elvégzett szolgáltatások, tevékenységek elvégzésének igazolását tanúsítja,
- a szolgáltatások teljesítése során keletkezett kommunális és veszélyes hulladék tárolása, elszállítása,
- a vizsgálatok végzéséhez szükséges hatósági engedélyek megkérése és bejelentési kötelezettségek teljes
körű ügyintézése.
Folytatás a II.2.13) pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó, HUF) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/15 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: ajánlatkérő a rendelkezésére álló pénzügyi forrás alapján dönt arról, hogy a II.2.4)
pontban megadott vizsgálatokon felül további egészségügyi vizsgálatokat rendel meg (max. 50 fő
részére). Az opció keretében megrendelésre kerülő vizsgálatok esetében is biztosítani kell a vitamin
egységcsomagokat a vizsgálatok elvégzésekor, a vizsgálatok kiértékeléséről szóló dokumentumot pedig
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annak elkészülte után át kell adni (el kell juttatni) valamennyi a szűrővizsgálaton részt vevők számára,
miként a vizsgálaton résztvevők oda- és visszaszállítását.
Ajánlatkérő az opciós jogát egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni, ugyanakkor az opció
ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért ajánlatkérő nem vállal
kötelezettséget arra, hogy az opciós joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki, továbbá arra is
jogosult, hogy a fent megjelölt mennyiség egy részére bocsát ki megrendelést. Mindez magában foglalja
azt is, hogy az ajánlatkérő egyáltalán nem hív le, rendel meg opciós tételt.
Az opcióként megrendelésre kerülő szűrővizsgálatokat a nyertes ajánlattevő az ajánlatban szereplő
egységárakon köteles biztosítani.
Ajánlatkérő az opció megrendeléséről, illetve arról, hogy milyen vizsgálatot és hány fő részére rendel meg,
legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő legfeljebb 10 munkanapon belül nyilatkozik.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00058
II.2.13) További információ
A II.2.4) pont folytatásaként:
Az ajánlattevő az egészségügyi szűrővizsgálatokat a konzorciumi települések lakosságából összességében
168 fő részére köteles biztosítani oly módon, hogy a vizsgálatokon résztvevők részére a vitamin
egységcsomagokat a vizsgálatok elvégzésekor át kell adni, a vizsgálatok kiértékeléséről szóló
dokumentumot pedig annak elkészülte után át kell adni (el kell juttatni) valamennyi a szűrővizsgálaton
részt vevők számára.
A szűrővizsgálat az alábbi megosztás szerint történik:
Hajdúsámson tekintetében
- I.6) belgyógyászati vizsgálatok elvégzése 38 fő részére,
- I.1-5) specifikus élettani szűrővizsgálatok együttes elvégzése 32 fő részére,
- I.1-6) komplex vizsgálatok (valamennyi egészségügyi szűrővizsgálat) elvégzése 38 fő részére.
Esztár tekintetében
- I.6) belgyógyászati vizsgálatok elvégzése 20 fő részére,
- I.1-5) specifikus élettani szűrővizsgálatok együttes elvégzése 20 fő részére,
- I.1-6) komplex vizsgálatok (valamennyi egészségügyi szűrővizsgálat) elvégzése 20 fő részére.
Az elvégzendő feladatok részletes leírását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a II.2.7) pont kiegészítéseként közli, hogy a szerződés teljesítésének kezdő időpontja csak
a hirdetmény feladhatósága miatt került megadásra, a szerződés egyébiránt mindkét szerződő fél
általi aláírás napján lép hatályba, ugyanakkor a nyertes ajánlattevőnek a szerződés időtartama alatt 5
egybefüggő, megszakítás nélküli munkanap alatt kell elvégeznie a vizsgálatokat, az ajánlatkérő azonban
elfogadja azt is, hogy a nyertes ajánlattevő az említett 5 munkanapos időtartam közé ékelődő hétvégi
napra vagy napokra is szervezzen vizsgálatot, ugyanakkor a vizsgálatokat legkésőbb 8 naptári nappal a
szerződéses véghatáridő lejártát megelőzően be kell fejezni, el kell végezni.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Mindegyik 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 a közbeszerzési eljárásból azt az
ajánlattevőt, illetve alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok a közbeszerzési eljárás során következett be.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.159

710

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Mindegyik rész tekintetében
Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés alapján nyilatkoznia kell, hogy
nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a pénzmosás
és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. §
38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi tényleges tulajdonosáról és annak lakhelyéről. Ha az
ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosa, az erre vonatkozó nyilatkozatát szükséges csatolnia.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az
ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján nyilatkozatot nyújt be arról, hogy
az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti
kizáró okok.
Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint ellenőrzi a kizáró ok hiányát a rendelkezésre
álló elektronikus nyilvántartásokból is. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kizáró okok
igazolására szolgáló dokumentumokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bekezdésében
foglaltak szerint kell benyújtani, valamint irányadó a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére, továbbá arra,
hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében a Kbt. 62. § (1a) bekezdés alapján jár el.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Alkalmatlan a Magyarországon letelepedett ajánlattevő, ha nem rendelkezik az egészségügyi szolgáltatás
gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.
15.) Korm. rendelet szerinti működési engedéllyel az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük
nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet által
szabályozott szakma kódokkal rendelkező alábbi működési engedélyek bármelyikével:
- 0100 – belgyógyászat,
- 2501 – foglalkozás-egészségügyi ellátás,
- 2602 – sportszakorvosi ellátás,
- 6301 – háziorvosi ellátás,
- 6302 – házi gyermekorvosi ellátás,
- 6303 – felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi ellátás,
- 6306 – iskola- és ifjúságorvoslás.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő pedig akkor alkalmatlan, ha nem rendelkezik a
letelepedés szerinti országban előírt működési engedéllyel, vagy azzal egyenértékű jogosítvánnyal vagy
szervezeti, illetve kamarai tagsággal.
Nyertessége esetén a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötésig
rendelkeznie kell a fenti működési engedély egyikével.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Mindegyik rész tekintetében
A Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános
feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet szerinti
működési engedélye egyszerű másolatát.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek az ajánlat részeként be kell nyújtani annak igazolására
szolgáló dokumentum egyszerű másolatát, miszerint rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt
működési engedéllyel, vagy azzal egyenértékű jogosítvánnyal vagy szervezeti, illetve kamarai tagsággal.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: nem releváns.
A VI.3.4) pont folytatásaként:
- Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdés a)-b) pontját, illetve a Kbt. 56. § (4) bekezdését az alábbi eltérésekkel
alkalmazza. Amennyiben a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem a fenti bekezdésben foglaltaknak
megfelelő időpontban került benyújtásra, az ajánlatkérő arra észszerű időpontban nem tette közzé a
válaszát, vagy a határidőben közzétett kiegészítő tájékoztatás nyomán olyan információ is módosul,
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mely szerepel jelen eljárást megindító felhívásban, az ajánlatkérő meghosszabbítja az ajánlattételi
határidőt, melyről hirdetményt ad fel, s e tényről haladéktalanul és egyidejűleg értesíti valamennyi
gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték. Amennyiben
viszont a fenti határidőben előterjesztett kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre adott válasz nyomán
jelen hirdetményben nem közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési
dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még észszerű időtartam áll rendelkezésre, az
ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról,
a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező
helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt
érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték.
- A fentieken túl ajánlatkérő a Kbt. 52. § (5) bekezdés második mondatát azzal az eltéréssel alkalmazza,
hogy az ajánlattéli határidőt nem hosszabbítja meg, ha a közbeszerzési dokumentumok módosítása nem
jelentős és a módosítás megtörténte az ajánlattételi határidőt megelőzően észszerű időpontban történik.
A módosításról az ajánlatkérő haladéktalanul és egyidejűleg értesíti valamennyi gazdasági szereplőt, akik
az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték.
- Az észszerű idő olyan reális, de az ajánlattételi határidőt legalább 3 munkanappal megelőző időpontot
jelent, mely időpontban az ajánlattevők számára még irreális nehézség nélkül értelmezhető és az ajánlat
összeállításánál figyelembe vehető a közölt információ, illetve a módosítás.
- Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok
bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok
alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. A Kbt. 81. § (3) bekezdésével ellentétben a kizáró
okok és az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az
irányadók, azaz azokat az ajánlat részeként csatolni kell, beleértve jelen felhívás VI.3.4) pontjának 7.
alpontjában szereplő dokumentumokat is. Jelen felhívásban és az Ajánlati dokumentációban említett
Kbt. 69. § (11a) bekezdés második mondata azzal az eltéréssel irányadó jelen eljárásra, hogy az említett
bekezdésben szereplő esetben a gazdasági szereplő az ajánlatban nyilatkozik arról, hogy mely korábbi
eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
- A Kbt. 81. § (7)-(10) bekezdése jelen eljárás során nem alkalmazandó.
- Ajánlatkérő jelen eljárása során alkalmazza a Kbt. 73. § (2) bekezdésében foglaltakat.
- Ajánlatkérő jogosult a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont szerint akkor is eredménytelenné nyilvánítani
jelen közbeszerzési eljárás bármely részét, ha az adott rész tekintetében a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján
a bírálatba bevont ajánlattevők ajánlatain felül csak olyan ajánlatok érkeztek, melyek ajánlati árai
meghaladják az ajánlatkérő rendelkezésére álló pénzügyi fedezetet.
16. Az eljárás (részajánlat) 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 (részajánlat) nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során az adott rész
tekintetében a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést,
amennyiben azt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelöli.
17. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésben foglaltak nyomán a valamennyi rész tekintetében
alkalmazandó értékelési szempont alátámasztására azt hozza fel, hogy a szűrővizsgálatokat, illetve azok
elvégzésének feltételeit, módját jogszabályok, illetve orvos-szakmai protokollok pontosan, részletesen
szabályozzák, ennélfogva az ajánlatkérő csak az ott leírt színvonalú szolgáltatást fogadhat el, gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése
szolgálja, s a fentiekre tekintettel nincs olyan tényező (pl.: a szakembergárda összetétele, a szakemberek
szakmai tapasztalata), mely a szerződés teljesítésének színvonalát befolyásolná.
18. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 79. § (2) bekezdés szerint tájékoztatja az ajánlattevőket. A
szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (6) bekezdése az irányadó a (8) bekezdésben foglalt eltérésekkel.
19. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt
terheli.
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20. Jelen felhívásban és az Ajánlati dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. az irányadó.
21. FAKSZ: Dr. Tóth Csaba (lajstromszám: 00473.).
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): nem releváns.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Mindegyik rész tekintetében
M.1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítésébe
bevonni kívánt szakemberek bemutatása a szakember személyes adatait (név, lakcím, születési hely és
idő), végzettség, illetve képzettség és szakmai tapasztalat ismertetését tartalmazó szakmai önéletrajz
formájában, melyhez mellékelni kell az adott szakember végzettsége, illetve képzettsége igazolására
szolgáló dokumentum(ok) egyszerű másolatát, valamint az adott szakember által aláírt rendelkezésre állási
nyilatkozatot.
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 az alkalmassági feltétel igazolása tekintetében arra is felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy
az alkalmassági feltételek igazolására benyújtandó dokumentumoknak olyan részletesnek kell lenniük,
hogy azokból az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági feltételek igazolására szolgáló
dokumentumokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bekezdésében foglaltak szerint kell
benyújtani, valamint irányadó a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): [M.1)] Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére
bármely rész tekintetében, ha az ajánlattevő nem tud a szerződés teljesítésébe bevonni
- [M.1.1)] minimum 1 fő általános orvos képzettséggel rendelkező szakembert, aki legalább 12 hónapos
orvosi gyakorlattal rendelkezik;
- [M.1.2)] minimum 1 fő diplomás ápoló vagy üzemi ápoló vagy foglalkozás-egészségügyi szakápoló vagy
ezekkel egyenértékű végzettségű szakembert, aki legalább 12 hónapos ápolói szakmai tapasztalattal
rendelkezik.
[Ugyanazok a szakemberek több, illetve valamennyi rész tekintetében bemutathatók.]
A fenti alkalmassági feltételeknek a közös ajánlattevők együttesen, illetve az ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Irányadók továbbá a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdésében foglaltak, illetve az
ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésére is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetként
csak olyan gazdasági szereplőt vehet igénybe, amely regisztrált az EKR-ben, vagy amelynek adatait az
ajánlattétel vagy részvételre jelentkezés során az EKR-ben előzetesen rögzítette.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Mindegyik rész tekintetében
Késedelmi kötbér, melynek mértéke: a teljes nettó szerződéses ár 1%-a/naptári nap. A késedelmi kötbér
maximuma: a teljes nettó szerződéses ár 10%-a.
Meghiúsulási kötbér, melynek mértéke: a teljes nettó szerződéses ár 15%-a.
Ajánlatkérő (megbízó) jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve – amennyiben annak
lehetősége még fennáll – a szerződéstől elállni, ha a nyertes ajánlattevő (vállalkozó) késedelme a
szűrővizsgálatok tekintetében meghaladja a 10 napot, vagy a késedelmi kötbérként megállapított összeg
meghaladja a teljes nettó szerződéses ár 10%-át.
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III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Mindegyik rész tekintetében
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: HUF.
A támogatás intenzitása: 100%.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A nyertes ajánlattevő csak végszámlát nyújthat be, a teljesítésigazolás ajánlatkérő (megbízó) általi
elfogadását (aláírását) követően [Kbt. 135. § (5) bekezdés].
A végszámlák 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 Kbt. 135. § (1) bekezdés alapján a teljesítésigazolás kiadására a szerződéstervezetben foglaltak az
irányadók, továbbá a szerződés teljesítésével kapcsolatban figyelembe veendő a Kbt. 135. § (6) bekezdése
is.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé, illetve nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
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: 2022/09/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2022/09/09 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 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. 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:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4) További információk:
1. A közbeszerzési dokumentumok az eljárást megindító felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek
az EKR-ben.
2. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal
szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett
nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat a Kbt. 41/A. §-a tartalmazza.
3. Az EKR használatához a 424/2017. Korm. rend. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
4. Az ajánlatban szerepelnie kell felolvasólapnak, amelyen közölni kell az alábbi adatokat: az ajánlattevő
nevét, székhelyét, továbbá mindazon számszerűsíthető adatot, melyet az ajánlatkérő értékelési
részszempontként értékel [Kbt. 66. § (5) bekezdés].
5. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdése tekintetében.
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6. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs
változásbejegyzési eljárás folyamatban, úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
7. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdés szerint kíván eljárni, csatolnia kell a Kbt.
65. § (7) bekezdésben előírt nyilatkozatot és az egyéb dokumentumokat. [Amennyiben az ajánlattevő nem
kíván az alkalmassági feltétel igazolása tekintetében más gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodni, az
erről szóló nyilatkozat az ajánlat részeként csatolandó.]
8. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette azokat a
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeket, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően
alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és
munkajogi rendelkezések írnak elő.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésére tekintettel tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlatok
bírálatát mindegyik rész tekintetében az ajánlatok értékelését követően végzi el, amely azt jelenti, hogy
az ajánlatkérő az adott rész tekintetében 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 több ajánlattevő ajánlata is a legkedvezőbbnek vagy következő
legkedvezőbbnek minősül (azonos az ajánlati árat tartalmaz), az ajánlatkérő annak kiválasztása érdekében,
hogy mely legkedvezőbb vagy következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő tekintetében végzi
el az ajánlat bírálatát, közjegyző jelenlétében sorsolást tart.
10. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően
biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt
von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, az
ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy nem rendel el újabb hiánypótlást [Kbt. 71. § (6) bekezdés].
11. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok
tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
12. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevő
figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és
igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési
szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. A szigorúbban megállapított feltételek a szerződés
teljesítésébe bevonni kívánt szakemberekhez kapcsolódnak.
13. Ajánlatkérő jelen eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti
eredménytelenségi okot egyik rész esetében sem.
14. Ajánlatkérő a szűrővizsgálatok tervezett helyszíneinek megismerése érdekében a Kbt. 56. § (6)-(7)
bekezdés alapján helyszíni bejárást tart. A helyszíni bejárás helye és ideje (részenként):
- az I. rész tekintetében: 2022. augusztus 31. 12:00 óra, 4183 Kaba, Szabadság tér 3.,
- a II. rész tekintetében: 2022. augusztus 30. 12:00 óra, 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4.,
- a III. rész tekintetében: 2022. augusztus 31. 10:00 óra, 4150 Püspökladány, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.,
- a IV. rész tekintetében: 2022. augusztus 30. 10:00 óra, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.,
- az V. rész tekintetében: 2022. szeptember 1. 10:00 óra, 4145 Csökmő, Kossuth u. 121.,
- a VI. rész tekintetében: 2022. szeptember 1. 12:30 óra, 4110 Biharkeresztes, Hősök tere 12.,
- a VII. rész tekintetében: 2022. augusztus 31. 14:00 óra, 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy-Zsilinszky u. 27.,
- a VIII. rész tekintetében: 2022. szeptember 1. 14:30 óra, 4124 Esztár, Kossuth u. 1., valamint 2022.
augusztus 30. 14:00 óra, 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 20-26.
15. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. § (1) bekezdés alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok
által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra, mely önállóan kialakított eljárási
szabályok (a 9. pontban foglaltakon túl) a következők:
- Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy a kiegészítő
tájékoztatást észszerű határidőn belül köteles megadni. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az
ajánlattételi határidőt megelőző negyedik munkanapnál később nyújtja be valamely gazdasági szereplő,
az ajánlatkérő arra csak akkor válaszol, ha a válasz feltétlenül szükséges a megfelelő ajánlattételhez.
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Folytatás a III.1.2) pontban.
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.
________________________________________________________________________________________________
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 | 2022.159

717

Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (17376/2022)
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: Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10949638244
Postai cím: Nagymező Utca 46-48.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Simon Gábor
Telefon: +36 13749292
E-mail: simon.gabor2@exim.hu
Fax: +36 12694476
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://exim.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001190362022/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/EKR001190362022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Bank
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Informatikai rendszer megfelelőségének tanúsítása
Hivatkozási szám: EKR001190362022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

719

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72225000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Informatikai rendszer megfelelőségének tanúsítása 2023.
A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság informatikai rendszere
megfelelőségnek tanúsítása a
2013. évi CCXXXVII. törvény, valamint a pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá
a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló
42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet alapján.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
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:
Informatikai rendszer megfelelőségének tanúsítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72225000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (1065 Budapest, Nagymező u 46-48.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Informatikai rendszer megfelelőségének tanúsítása 2023.
A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság informatikai rendszere
megfelelőségnek tanúsítása a 2013. évi CCXXXVII. törvény, valamint a pénzügyi intézmények, a biztosítók
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és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai
rendszerének védelméről szóló 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet alapján.
Az értékelési és tanúsítási folyamat munkafázisai:
M1 - Kockázatelemzés – leszállítandó: Részletes vizsgálati scope
M2 - Evidencia gyűjtés és kiértékelés – leszállítandó: Sérülékenységvizsgálati jelentés,
Értékelési jelentés
M3 - Utóellenőrzés és értékelés – leszállítandó: Tanúsítási jelentés és Tanúsítvány vagy
Értékelési jelentés és határozat(a vizsgálat eredményének megfelelően)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/09/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/03/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a
szolgáltatás nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
Az ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek (műszaki
leírásban és a 42/2015. (III. 12.) Korm. rendeletnek) megfelelő szolgáltatás felel meg, a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése
szolgálja.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
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III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében
foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlatkérő kizárja az
eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt,
aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A Kbt. 62. § (1a) bekezdése alapján ajánlatkérő
kizárja az eljárásból az ajánlattevőt amennyiben ajánlattevővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pontja
szerinti valamely helyzet fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek a
321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá,
valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a Magyarországon letelepedett
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja szerint kell igazolnia.
Amennyiben az Ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) vagy j) pontja szerinti okból az e pontokban
meghatározott határidőn belül korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból kizárták, és
a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, úgy az ajánlattevő 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet
17. § (1) bekezdése szerint nyilatkozatának tartalmaznia kell a korábbi kizárás körülményeinek, illetve az
érintett cselekménynek a részletes leírását. Ezen esett fennállása esetén az EKR űrlap benyújtása mellett
az Ajánlattevőnek külön nyilatkozatot kell benyújtania a fentiekben rögzített információk megadásával
tekintettel arra, hogy az EKR űrlapon nem lehetséges ezen információk megadása.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles
elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési
eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az
abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok
tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321. Korm. rendelet 17. §. (2) bekezdése szerint az alvállalkozó(k), az
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában (kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet) az ajánlattevő nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy az Ajánlattevő a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe az eljárást megindító felhívásban előírt, a Kbt. szerinti kizáró okok hatálya
alá eső alvállalkozót, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetet. A nyilatkozatot akkor is be kell
nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata
egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján
történik. Erre tekintettel a kizáró okoknak való megfelelés igazolásara előírt dokumentumokat kérjük az
ajánlat részeként, az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtani az eljárást megindító felhívásban előírt
igazolások benyújtásara vonatkozó szabályok szerint.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A
pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az
árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló 42/2015. (III. 12.) Korm. rendeletnek
megfelelően az Ajánlattevőnek a Magyar Nemzeti Bank által vezetett pénzügyi szervezetek informatikai
rendszerének zártságát tanúsító szervezetek névjegyzékében
szerepelni kell.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A 42/2015. (III. 12.) Korm. rendeletnek
megfelelő, pénzügyi szervezetek informatikai rendszerének zártságát tanúsító
szervezetek névjegyzékében szereplést ajánlatkérő ellenőrzi a Magyar Nemzeti Bank honlapján.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
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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 a) pontja alapján igazolja alkalmasságát az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 36 hónapban teljesített, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett informatikai biztonsági
tanúsításra vonatkozó (közbeszerzés tárgya) ismertetésével a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23.§-aban
irt módon. Az igazolásnak (referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat) legalább a következőket kell
tartalmaznia:
- a szolgáltatás tárgyának leírása,
- a teljesítés idejét (kezdés: év – hónap – nap megadásával és befejezés: év – hónap – nap megadásával),
- a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe, kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (telefon),
- a referenciakövetelmény teljesülésének megállapításához szükséges minden releváns adatának a pontos
megadása/leírása az elvégzett szolgáltatás vonatkozásában, mellyel Ajánlattevő az alkalmasságot kívánja
igazolni,
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a szolgáltatás teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek (felhívás III.3.1. pont M.1.
pont) az 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 (EKR elektronikus űrlap).
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján az M.1. pontban előírt releváns szakmai tapasztalatot igazoló
referenciára vonatkozó alkalmassági követelmény teljesítésének igazolásara az Ajánlattevő csak akkor
veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértekben 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.
Amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván
megfelelni az alkalmasság igazolásakor, úgy a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésre és (12) bekezdésére
tekintettel csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan – szerződésben,
előszerződésben vagy más formában vállalt – kötelezettségvállalását tartalmazó okiratát, amely:
- alátámasztja/rögzíti, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt, továbbá
- alátámasztja/rögzíti, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében. (Az
ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e
bekezdésekben foglaltaknak megfelel), továbbá amely
- kötelezettségvállalását tartalmazó okirat tartalmazza az Ajánlattevő részére szóló meghatalmazást
arra vonatkozóan, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor a szervezet
képviseletében eljárhat.
Az alkalmasság igazolására továbbá a Kbt. 65.§ (11) bekezdése is irányadó. A Kbt. 67. § (3) bekezdése
szerint, ha az előírt alkalmassági követelménynek az Ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva
felel meg, úgy e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmény tekinteteben – az előírt igazolási
módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást
megindító felhívás feladását megelőző 36 hónapban teljesített, legalább egy darab, legalább nettó 18
millió forint értékű informatikai biztonsági funkciókat megvalósító
szoftvertermékek és -rendszerek biztonságának hazai vagy nemzetközi informatikai biztonsági
módszertanon alapuló tanúsítására vonatkozó, minimum 4 hónapon keresztül akkreditáció alapján
elvégzett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával. Az alkalmassági
követelményben foglaltakat Ajánlattevő bármely ágazat számára teljesíthette.
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Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Ajánlatkérő az
eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafele számított 36 hónapban teljesített referenciának
azon referenciát fogadja el, amely referenciának a teljesítés befejezésének időpontja az eljárást megindító
felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban volt.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) pontja alapján Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett,
de legfeljebb 72 hónapon (6 éven) belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok
bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok
alapján történik. Erre tekintettel az alkalmassági követelménynek valómegfelelés igazolásara előírt
dokumentumot kérjük az ajánlat részeként, az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtani az eljárást
megindító felhívásban előírt igazolások benyújtásara vonatkozó szabályok szerint.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Ha a Tanúsító szervezet olyan okból, amelyért felelős, az Ütemezésben meghatározott
feladatokkal késedelembe esik, Megbízó jogosult késedelmi kötbért érvényesíteni.
A késedelmi kötbér alapja az adott mérföldkövekhez a szerződés 4.2.1-4.2.2. pontjaiban meghatározott
nettó ellenérték (nettó Díj részlet); mértéke 1 %/nap, de legfeljebb 20 %. Meghiúsulási kötbér: A Megbízó
a szerződés 6.3. pontja szerinti felmondása esetén a teljes nettó díj 20 %-ával megegyező mértékű kötbért
jogosult a Tanúsító szervezettel szemben érvényesíteni.
A kötbérek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet
tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás kiegyenlítése a benyújtott számla kézhezvételétől
számított 30 napon belül átutalással kerül sor, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésére és a Kbt.
135. § (5) bekezdésében foglaltakra.
Nyertes Ajánlattevő 1 részszámla és a végszámla benyújtására jogosult a szerződésben meghatározottak
szerint. A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF). A fizetési feltételek részletes
szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes
Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes
szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés teljesítés során különösen a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi
CCXXXVII. törvény 67/A. § és a 42/2015. (III.12.) Korm. rendelet alapján kell eljárni.
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
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IV.1.1) Az eljárás fajtája
Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás
nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2022/08/29 (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: 30 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 bontása az elektronikus közbeszerzési rendszerben elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR
rendszeren keresztül nyújtható be. Az elektronikus bontás a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§-ban és
a Kbt. 68. §-ban előírtak szerint történik. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés alapján az
ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
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x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4) További információk:
1. Az EKR Rend. 11. § (5) bekezdése alapján az eljárásban érdeklődő Gazdasági Szereplőnek csak az
tekinthető, aki érdeklődését az eljárásra vonatkozóan az EKR-ben jelezte.
2. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt.
68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
3. Ajánlattevőnek az ajánlatban részletes szakmai ajánlatot kell csatolnia, különösen a tanúsítási
eljárás részletes szabályaira, eljárásrendjére, a felek ezzel kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire, az
értékelési folyamatra, magára az értékelésre, valamint az alkalmazott módszertanokra vonatkozóan.
A szakmai ajánlatban külön meg kell határozni az egyes mérföldkövekhez (projekt fázishoz) tartozó
eredménytermékek formátumát. A szakmai ajánlatot alá kell írni a dokumentáció 6.17. pontjában foglaltak
szerint.
4. Ajánlatkérő valamennyi, a Kbt. 73. §-ában jelen eljárásban relevanciával bíró érvénytelenségi okot előír.
5. Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(6) bekezdésében foglaltak - Kbt. 114. § (6)
bekezdésében foglalt eltérésekkel az irányadóak.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére (ajánlati
nyilatkozat).
7. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében
az Ajánlattevő az ajánlathoz, köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és
az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az Ajánlattevőnek az EKR-ben nyilatkoznia
kell arról, hogy a gazdasági szereplőnél változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban, az eljárás felületén a
megfelelő cellák kitöltésével.
8. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás lehetőségét a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak
megfelelően biztosítja.
9. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a szerint az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők
egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodását. A megállapodás minimális tartalmi elemeit a
további Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
10. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
11. Ajánlatkérő tárgyalás tartását nem teszi lehetővé, az ajánlat benyújtásakor legyenek figyelemmel a Kbt.
36. §, 44-45. §-ra is.
12. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat (az EKR elektronikus űrlapokon
kívül benyújtandó dokumentumok) aláíró, Ajánlattevő, kötelezettség vállalásra jogosult képviselőjének
aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-ában meghatározott, ügyvéd által ellenjegyzett
aláírás mintáját, vagy az ajánlattevő letelepedése szerinti országban elfogadott ezekkel egyenértékű
okiratot vagy meghatalmazást a dokumentáció I.2. pont 6.17. pontja szerint.
13. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem
kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az
önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
- Ajánlatkérő az ajánlatételi határidőt meghosszabbítja, ha a kiegészítő tájékoztatást ésszerű
határidőben (az ajánlattételi határidő lejárta előtt 2 munkanappal) nem tudja megadni. A határidő
meghosszabbításáról ajánlatkérő egyidejűleg értesíti az EKR rendszeren keresztül valamennyi gazdasági
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szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését jelezte. Az ajánlatételi határidő meghosszabbítása
hirdetmény feladásával történik az EKR rendszeren keresztül.
- Amennyiben kizárólag a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentáció módosul, és a megfelelő
ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, úgy az ajánlatételi határidő nem kerül
meghosszabbításra. A módosított közbeszerzési dokumentációt ebben az esetben ajánlatkérő az EKR
rendszerben közzéteszi, és egyidejűleg értesíti az EKR rendszeren keresztül valamennyi gazdasági
szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését jelezte. Amennyiben a közbeszerzési dokumentáció
módosítását ajánlatkérő jelentősnek értékeli, úgy ajánlatkérő a határidőt meghosszabbítja, amelyről
hirdetményt is felad, amellett, hogy ajánlatkérő az EKR rendszeren keresztül egyidejűleg értesíti
valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését jelezte.
- Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2)-(9) bekezdésben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata
egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és – szükség szerint - hiánypótolt dokumentumok alapján
történik, utólagos igazolási eljárás nélkül, melyre tekintettel Ajánlattevőnek már az ajánlatában igazolnia
kell az előírt kizáró okok fenn nem állását, továbbá már az ajánlatában igazolni kell a műszaki alkalmassági
követelmény (felhívás III.1.3. pont M.1. pontja) meglétét.
14. Ajánlatkérő a felhívás III.1.3. M.1. pontjában foglalt alkalmassági követelményt és annak igazolását a
minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest nem határozta meg szigorúbban.
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.
________________________________________________________________________________________________
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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Szany Nagyközség Önkormányzata (17057/2022)
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: Szany Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15727732208
Postai cím: Kossuth Utca 5.
Város: Szany
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9317
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Funtek János
Telefon: +36 96533022
E-mail: funtek.janos@szany.hu
Fax: +36 94999299
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000329992022/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/EKR000329992022/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:
Inkubátorház fejlesztése Szany Nagyközségben
Hivatkozási szám: EKR000329992022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

729

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45262700-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A korábban lakatos és asztalos műhelyként használt épület kerül inkubátorházzá átalakításra, felújításra.
Az átalakítás célja a funkcionális változtatásokon kívül az energetikai korszerűsítés és akadálymentesítés.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre:
csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Inkubátorház fejlesztése Szany Nagyközségben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45262700-8

További tárgyak:

45453100-8

Kiegészítő szójegyzék

45111100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9317 Szany, Szabadság u. 1/19/A/1. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb mennyiségek:
Átalakítással érintett épületrész: 309,11 m2
Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése 51,59 m3
Válaszfal építése 390 m2
Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme 415 m2
Födémdeszkázás cseréje 20 m2
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Oldalfalvakolat készítése 715,84 m2
Azbesztmentes hullámlemez fedés bontása (pala, fém, műanyag) 488,4 mm2
Cserepeslemez fedés készítése 488,4 mm2
Fal-, pillér és oszlopburkolat készítése 278,2 m2
Padlóburkolat készítése beltérben 316,2 m2
Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése 25 db
Fa beltéri nyílászárók elhelyezése 10 db
Beltéri ajtók 8 db
Belső festés 592 m2
Talajnedvesség elleni szigetelés 316,2 m2
Homlokzati hőszigetelés 353,25 m2
Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve 900 m
Felületre szerelt lámpatest elhelyezése 72 db
Falon kívüli, vízmentes kültéri lámpák elhelyezése 10 db
Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, tartozékokkal, szerelvényekkel, vízoldali
bekötéssel 7 db
Tér- vagy járdaburkolat készítése 37 m2
(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 24 hónapot meghaladó többlet jótállás mértéke (minimum 0- maximum 36
hónap) 10
2 A felhívás III.1.3.) M.2.1. pont szerinti szakember MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati
időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36) 10
3 A felhívás III.1.3.) M.2.3. pont szerinti szakember MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez szükséges
gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.2-16-GM1-2020-00004
II.2.13) További információ
- A II.2.7. pontban szereplő határidő a munkaterület átadásától értendő.
- Feltételes közbeszerzési eljárás a Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján, mivel Megrendelő a TOP-1.1.2-16GM1-2020-00004 azonosító számú pályázatban a Támogatónál többlettámogatás iránti kérelmet nyújt be.
- A részajánlat tétel kizárásának indoka(i):
A beruházás jellege, nagyságrendje és munkafolyamatai kizárólag egy gazdasági szereplő teljesítését
teszik lehetővé, mind organizációs, mind kivitelezési szempontból. A kivitelezési feladatban foglalt
munkarészek
kivitelezés-szervezésben és műszakilag is összefonódnak. A kivitelezésre átadott munkaterületek további
almunkaterületekre – amely lehetővé tenné a különböző vállalkozók részére történő önálló munkaterület
biztosítását – nem oszthatók. A beruházás egységet képez térben és időben, organizációs szempontból
nem lehetséges több vállalkozásba adni. A munka részekre bontása a zárt, és viszonylag kis területen nem
célszerű.
Ajánlatkérő kiemelt érdeke, hogy az egyes komplex kivitelezési részfeladatok teljesítése egymáshoz
igazodva, határidőben történjen meg, amelyet csak úgy lehet biztosítani, ha egy kivitelező végzi a teljes
folyamatot. Ellenkező esetben az egyes részfeladatok teljesítéséből eredő esetleges késedelem olyan
szinten befolyásolja a beruházás teljes lebonyolítási folyamatát, amely veszélyezteti a projekt határidőre
történő befejezését.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjának
hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság
igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdés szerint EKR űrlapon, egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról,
hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia az Ajánlatkérő
által kiadott, űrlap benyújtásával. Adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
vonatkozásában: AT a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy az általa az alkalmasságának
igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k), és m) pontja
szerinti kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bek. alapján az EEKD nem
alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X .30.) Korm.
rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az
abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok
tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az AT
felel. Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján. AT vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben AT vonatkozásában nincs folyamatban
változásbejegyzési eljárás, nemleges nyilatkozat is csatolandó. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §].
Az EKR-ben az AK a KD között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre, valamint a Kbt.
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62. § (1) bekezdés kb) pontjára vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus
űrlap formájában köteles kitölteni. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően
kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt
tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő
erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 69. § (11a) bekezdése irányadó. 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 korábbi eljárásban ill.
közbeszerzési részben benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató
gazdasági szereplő nem szerepel az 1997.évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet
végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a
letelepedés szerinti ország kivitelezői nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti
országban a kivitelezési tevékenység vonatkozásában előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti,
kamarai tagsággal nem rendelkeznek.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb
igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: AK a nyilvántartásban szereplés tényét
a Kbt.69.§(11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényétamennyiben a Kbt.69.§(11)bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes
ellenőrzésére nincsen mód -a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított
igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban
történő benyújtásával Szükséges igazolni. Az alk. igazolására a Kbt. 65.§(7),(9) bek. és 69.§(11),(11a) bek. és
Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadók.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (2a) bek.,41/A.§ (4)és(5) bek.,65.§(12) bek., 69.§(11a) bek.-re.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P1. Az ajánlattevőnek alkalmasságát minden, a
cégnyilvántartás szerinti pénzforgalmi számlája vonatkozásában igazolnia kell a pénzügyi intézménytől
származó, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő évre vonatkozó megfelelő
nyilatkozattal, irányadó a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja. Sorba állítás alatt
kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti. Ajánlatkérő
a vizsgált intervallumban esetlegesen megszűnt számlákra vonatkozóan is kéri csatolni az igazolást.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben bármely
pénzforgalmi számlaszáma vonatkozásában a hirdetmény feladását megelőző 2 évben (24 hónapban) 15
napot meghaladó sorba állítás volt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1. AT csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. §
(2) bekezdés a) pontja szerint az eljárás megindításától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) teljesített
közbeszerzés tárgyának megfelelő tárgyú referencia munkáinak ismertetését, a 321/2015. (X. 30.) kr. 22.
§ (3) bekezdése alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.)
kr. 21. § (2a) bekezdés a) pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül
megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. A referenciaigazolásnak minimálisan tartalmaznia
kell alábbiakat: - teljesítés ideje (kezdő-befejező időpontja „év/hónap/nap” pontossággal)- teljesítés
helye - a szerződést kötő másik fél - a építés tárgya, valamint mennyisége - továbbá nyilatkozni kell arról,
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e A 21. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti esetben, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vonatkozó referencia
igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes AT-k által végzett
munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy
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nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett AT részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében
olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett
teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. A 21/A. §-ban foglaltak szerint ajánlatkérő elfogadja
annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés
részteljesítéseként valósult meg.
M2.) A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés b)
pontja alapján AT nyilatkozata azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, és az M2.
szerinti megfelelő pozíció megjelölésével, akiket az AT be kíván vonni a teljesítésbe.
Az M.2.1./ követelmény esetében az alkalmasság igazolható kamarai névjegyzékben való szerepléssel,
ebben az esetben a pontos elérési út (url) továbbá a jogosultság megszerzésének idejének megadása
szükséges, ezáltal további dokumentum csatolása nem szükséges. Amennyiben az alkalmassági
követelményre megajánlott szakember magyarországi kamarai névjegyzékben nem szerepel, abban
az esetben csatolandó a szakember végzettségének igazolása, valamint az előírt szakmai tapasztalat
igazolásaként sajátkezűleg aláírt szakmai önéletrajz. A szakmai gyakorlat alátámasztására az adatokat min.
az alábbi részletezettséggel kell megadni: az ellátott feladat, tevékenység ismertetése; és a tevékenység
kezdő és befejező ideje (év, hónap pontossággal). Az önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell
lennie, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Az ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy nyertessége esetén a szakember a 266/2013. (VII.11) kr.
szerinti kamarai névjegyzékbe való bejegyzéséről gondoskodni fog, ennek elmaradása a szerződéskötés
megtagadását jelenti AK részéről.
Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelményeknek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak
alapján bármely más szerv (vagy személy) kapacitására támaszkodva megfelelhet a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az
ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy
más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása keretében alkalmazandók a Kbt. 65. § (6)
bekezdésében foglaltak. Az alkalmasság tekintetében a Kbt. 65. § további rendelkezései is megfelelően
alkalmazandók.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére,
amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (60
hónapban) teljesített, de nyolc évben (96 hónapban) megkezdett legalább 200 m2 alapterületű épület
építésére és/vagy felújítására és/vagy átalakítására és/vagy bővítésére vonatkozó referenciával.
M.1.b. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik olyan referenciával, amelyben az alábbi
munkanemek együttesen kerültek kivitelezésre:
- építészeti munkák
- gépészeti szerelés
- villamos szerelési munka
Ajánlattevő tárgyi alkalmassági követelménynek való megfelelését több szerződéssel is igazolhatja.
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik
M.2.
M.2.1./ legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É vagy azzal
egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultságra vonatkozó nyilvántartásba vétel megszerzéséhez
szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik;
M.2.2./ legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV vagy azzal
egyenértékű felelős műszaki
vezetői jogosultságra vonatkozó nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges végzettséggel és
szakmai gyakorlati idővel rendelkezik
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M.2.3/ legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG vagy azzal
egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultságra vonatkozó nyilvántartásba vétel megszerzéséhez
szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
Egy szakember több pozícióra is jelölhető.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Jótállás: ajánlattevő vállalása szerint, de minimum 24 hónap. Késedelmi kötbér: Vállalkozó, ha neki vagy
alvállalkozójának, teljesítési segédjének felróható okból késedelembe esik, a nettó vállalkozási díj 1 %-ának
megfelelő mértékű napi késedelmi kötbért köteles megfizetni minden késedelemmel érintett naptári nap
után. A késedelmi kötbért legfeljebb 20 napi tétel tekintetében lehet érvényesíteni. A késedelmi kötbér
megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésszerű teljesítés alól. Meghiúsulási kötbér: Megrendelő
fenntartja magának a jogot, hogy a 20 napot meghaladó, Vállalkozó érdekkörében felmerült, felróható
késedelem esetén a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elálljon. Elállás esetén a Vállalkozó a nettó
vállalkozói díj (ajánlati ár) 30%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles.
Jótállási biztosíték: nettó ajánlati ár 5%-a. Részletek a szerződéstervezetben!
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme magyar forint. AK - a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően – 15 % előleget biztosít. Az előleggel a végszámlában köteles nyertes AT
elszámolni. Nyertes AT a Műszaki ellenőr által igazolt 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására
jogosult. Nyertes AT 15, 25, 50, 80 százalékos teljesítést követően, a műszaki ellenőr és a Megrendelő által
kiállított igazolás alapján jogosult részszámlát benyújtani. Az egyes részszámlák összege a szerződéses
összeg 15, 10, 25,30 %-a. Felhívjuk AT-k figyelmét, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdésében foglaltakra. A
számlák kifizetése: - a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(7) és (9) bekezdésben, - a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése, alvállalkozó igénybevétele esetén
a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A, - a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-a szerint történik
figyelemmel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltakra.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK nem írja elő és nem teszi lehetővé.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevő választása szerint teljesíthető
az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő 10033001-00344874-00000086 számú fizetési számlájára
történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított –készfizető kezességvállalást tartalmazó
–kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosítékot - tárgyalásokat is magában foglaló eljárásra tekintettel Ajánlatkérő értesítésétől (felhívásától) számított 5 munkanapon belül kell rendelkezésre bocsátani,
amennyiben tárgyalás tartására nem kerül sor. Tárgyalás tartása esetén az ajánlati kötöttség beálltakor
a biztosítéknak rendelkezésre kell állnia. Az ajánlati biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati
kötöttség ideje alatt. Az ajánlattevő az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását az ajánlatában köteles
a terhelési értesítővel, garancia-nyilatkozattal vagy kötelezvénnyel úgy igazolni, hogy az eredeti vagy
közjegyző által hitelesített másolati igazolást az EKR rendszerbe feltölti. A Kbt. 35. § (5) bekezdése alapján
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a közös ajánlattevőknek az ajánlati biztosítékot elegendő ez ajánlati biztosítékot egyszer rendelkezésre
bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése (Kbt. 54.
§ (4) bekezdése) esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. A Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja alapján
az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem,
vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátja rendelkezésre. Átutalás esetén a közlemény rovatban
szükséges szerepeltetni az „ajánlati biztosíték” kifejezést. Ajánlatkérő fokozottan felhívja a figyelmet
a Kbt. 41/A. § (2) bekezdésére, miszerint az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés
érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló
nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes
bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. [A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
325. § (1) bekezdés]
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: Ajánlatkérő az
ellenszolgáltatás (ajánlati ár), műszaki tartalom és a szerződéses feltételek vonatkozásában fog tárgyalni.
Az ajánlatkérő egy tárgyalási fordulót tart, és az ajánlattevőkkel külön-külön tárgyal, az ajánlatok
benyújtási időpontjának fordított sorrendjében.
Az ajánlat módosítása nem kötelező, azonban módosítás esetén az ajánlattevő csak a korábbi
megajánlásához képest kedvezőbb ajánlatot tehet.
Az ajánlati kötöttség a végső ajánlatra áll be, amennyiben tárgyalás tartására kerül sor.
Ajánlatkérő a tárgyalást az utolsó ajánlattevővel folytatott tárgyalás befejezését követően zárja le.
A tárgyalások lezárásaként az ajánlattevők a végleges ajánlatukat – a fentieknek megfelelően – írásban
nyújtják be, az azt alátámasztó árazott költségvetéssel együtt az EKR rendszeren keresztül.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az eljárást tárgyalás tartása nélkül lezárja. Ebben az esetben
Ajánlatkérő az összegezés megküldését megelőzően az Ajánlattevőket értesíti.
Amennyiben ajánlatkérő nem tart tárgyalást, az ajánlati kötöttség az eredeti ajánlatra áll be.
Amennyiben Ajánlatkérő az EKR rendszeren keresztül nem értesíti az érvényes ajánlatot tevőket a
tárgyalás pontos időpontjáról, azt
úgy kell tekinteni, hogy Ajánlatkérő élt azzal a jogával, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján,
tárgyalás tartása nélkül ítélje oda.
Ebben az esetben az ajánlati kötöttség a tárgyalás mellőzéséről szóló ajánlatkérői tájékoztatás
megküldésével áll be.
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Az első tárgyalás időpontja a benyújtott ajánlatok megfelelőségének vizsgálatával összefüggő bírálati
cselekmények időigényétől függ. (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
x Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2022/09/01 (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: 2022/09/01 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/09/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az
EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattétel határidő lejártát követően, kettő órával
később kezdi meg. Irányadó a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. §, illetve Kbt. 68. §-a.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) 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:
ár: fordított arányosítás, jótállás: egyenes arányosítás, szakember: egyenes arányosítás
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 500.000,- Ft
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10033001-00344874-00000086
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Karakterkorlát miatt lsd. a III.2.2.)
Szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek pontban.
VI.3.4) További információk:
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1. AK felhívja a figyelmet, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra
jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKR r. 6.§ (1) bek.].
2. AK az EKR-ben e. úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre
vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A.§(4)-(5) bek,Kbt. 35.§(2a) bek,Kbt. 65.§(12) bek.
alapján vizsgálja.
3. AK az előírt alkalmassági követelményeket a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta
meg.
4. Ajánlatban az EKRr. 11.§-ának(1)bek. alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a
felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.
5. Ajánlatnak tartalmaznia kell ATnek a Kbt.66.§(2) bek.szerinti nyilatkozatát.
6. AT-nek csatolnia kell a Kbt.66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozatot, nemleges nyilatkozatot is.
AT-nek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania a Kbt.65.§(7) bek-nek megfelelően, nemleges
nyilatkozatot is.
AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más GSZ-nek az ajánlathoz csatolni
kell a nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006.évi V. törvény 9.§(1) bek.szerinti
aláírásmintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében
a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt meghatalmazást.
8. Üzleti titokra irányadó a Kbt.44.§(1)-(4) bek.
9. 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a szerint szerinti felelősségbiztosítás (C.A.R. biztosítás):: legalább
50 millió HUF/év és legalább 25 millió HUF/káresemény. Vállalkozó köteles a beruházás összegének
megfelelő mértékű vagyonbiztosítással rendelkezni.
10. Az AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetés(ek)et teljes körűen beárazva
szerkeszthető xls(excel) formátumban is).
11. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdés alapján Kbt. 75. § (2) e) pontját alkalmazza.
12. AK az eljárásban a hp. lehetőséget a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megf. biztosítja azzal,hogy a Kbt.71.§(6)
bek. szerinti korlátozást alkalmazza új gsz. bevonása esetén.
13. AK a Kbt. 35. § (9) bek. figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó
szervezet (projekttársaság) létrehozását.
14. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt
terheli.
15. A Kbt. 73. § (4)-(5) alapján a kötelező tájékoztatási kötelezettséget a dokumentáció tartalmazza.
16. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-át megfelelően alkalmazza.
17. Kiegészítő tájékoztatás kérés esetén kérjük, hogy a kérdéseket szerkeszthető formában is
szíveskedjenek megküldeni.
18. Ajánlattevő a Kbt. 41/B. § (2) bekezdése szerint köteles eljárni a nyilatkozatok megtétele során.
19. AK felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. § (2a) bekezdésére, a Kbt. 41./A-B §-aira, valamint a Kbt. 65.
§ (12) bekezdésére, valamint az EKR rendelet 11. § (4) és (8) bekezdésére.
20. FAKSZ: Krizmanich Gergely (lajstromszám: 00086)
21. Eljárási szabályok: Ajánlatkérő jelen eljárást Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján, 117. § szerinti
szabályok alkalmazásával folytatja le. AK az eljárást a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
szabályait alkalmazza az alábbi eltérésekkel: -AK az eljárást a Kbt. 117. § szerinti felhívás közzétételével
indítja. –AK nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69.§ (2)-(10) bekezdését. Valamennyi
AT-nek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést, és az előírt kizáró
okok fenn nem állását igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően. -AK a kiegészítő
tájékoztatást ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az at. határidő lejártát megelőző három nappal adja
meg, amennyiben a kiegtáj iránti kérelem legkésőbb a válaszadási határidőt megelőző három nappal
benyújtásra került. AK a határidőn túl érkezett kiegtáj iránti kérelemre is válaszolhat, amennyiben a
válaszadás az ajánlattételhez szükséges. AK a tárgyalás jogát fenntartja.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
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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
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Berettyóújfalui Tankerületi Központ (17489/2022)
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 2. eljárás
Hivatkozási szám: EKR001036532022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

740

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.
1. részajánlat:
Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola:
• 4130 Derecske, Szováti u. 2. Területe: 2863 m2
• 4130 Derecske, Lengyel u. 3-5. Területe: 3502 m2
• 4132 Tépe, Kossuth utca 1. Területe: 563 m2
• 4133 Konyár, Rákóczi utca 18. Területe: 1367 m2
• 4133 Konyár, Rákóczi utca 9. Területe: 285 m2
Terület összesen: 8580 m2.
A vonatkozó intézmények:
2. részajánlat:
Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola:
• 4183 Kaba, Kossuth utca 2. Területe: 3071 m2
• 4183 Kaba, Kossuth utca 3. Területe: 784 m2
• 4161 Báránd, Kossuth utca 53-55. Területe: 2204 m2
• 4176 Sáp, Fő út 18. Területe: 1767 m2
• 4184 Tetétlen, Kossuth utca 55. Területe: 2467 m2
Terület összesen: 10 293 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.
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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: 3259363 (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: Bocskai István Általános Iskola
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 1. részajánlat:
• 4130 Derecske, Szováti u. 2.
• 4130 Derecske, Lengyel u. 3-5
• 4132 Tépe, Kossuth utca 1.
• 4133 Konyár, Rákóczi utca 18.
• 4133 Konyár, Rákóczi utca 9.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Berettyóújfalui Tankerületi Központ vagyonkezelésében álló intézmények karbantartási feladatainak
ellátása.
A vonatkozó intézmények:
1. részajánlat:
Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola:
• 4130 Derecske, Szováti u. 2. Területe: 2863 m2
• 4130 Derecske, Lengyel u. 3-5. Területe: 3502 m2
• 4132 Tépe, Kossuth utca 1. Területe: 563 m2
• 4133 Konyár, Rákóczi utca 18. Területe: 1367 m2
• 4133 Konyár, Rákóczi utca 9. Területe: 285 m2
Terület összesen: 8580 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 terén 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:
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.
Folytatás a III.1.1. pontban

Elnevezés: Sári Gusztáv 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:
• 4183 Kaba, Kossuth utca 2.
• 4183 Kaba, Kossuth utca 3.
• 4161 Báránd, Kossuth utca 53-55.
• 4176 Sáp, Fő út 18.
• 4184 Tetétlen, Kossuth utca 55.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Berettyóújfalui Tankerületi Központ vagyonkezelésében álló intézmények karbantartási feladatainak
ellátása.
A vonatkozó intézmények:
2. részajánlat:
Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola:
• 4183 Kaba, Kossuth utca 2. Területe: 3071 m2
• 4183 Kaba, Kossuth utca 3. Területe: 784 m2
• 4161 Báránd, Kossuth utca 53-55. Területe: 2204 m2
• 4176 Sáp, Fő út 18. Területe: 1767 m2
• 4184 Tetétlen, Kossuth utca 55. Területe: 2467 m2
Terület összesen: 10 293 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.
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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
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
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II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
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.
Folytatás a 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
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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:
14769 / 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: 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: 2022/08/13 (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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.159

748

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: 1809749
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
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V.2.10)
V.2.11)

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

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22757937209
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209
Hivatalos név: 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: Sári Gusztáv 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: 2022/08/13 (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
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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: 1449614
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
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NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: 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: 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
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Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az eljárás az 1.-és a 2. részajánlat tekintetében eredményes, mivel a rendelkezésre álló fedezet elegendő az
ajánlati árra.
Az 1. részajánlat tekintetében:
Ajánlattevő neve: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 4220 Hajdúböszörmény Polgári Utca 13.
Rész neve: Bocskai István Általános Iskola (1)
1. Nettó Ajánlati ár (HUF/hó):1 809 749
2. A szerz. telj.-ben részt vevő, az M2 alk. köv. tek.ben bemutatott a telj helyszíni irányításáért
felelős szakember épületkarbantartás terén 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
Ajánlattevő neve: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 4220 Hajdúböszörmény Polgári Utca 13.
2. részajánlat tekintetében:
Rész neve: Sári Gusztáv Általános Iskola (2)
1. Nettó Ajánlati ár (HUF/hó):1 449 614
2. A szerz. telj.-ben részt vevő, az M2 alk. köv. tek.ben bemutatott a telj helyszíni irányításáért
felelős szakember épületkarbantartás terén 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: Bocskai István Általános Iskola (1)
1. Nettó Ajánlati ár (HUF/hó):2 192 934
2. A szerz. telj.-ben részt vevő, az M2 alk. köv. tek.ben bemutatott a telj helyszíni irányításáért
felelős szakember épületkarbantartás terén 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
Rész neve: Sári Gusztáv Általános Iskola (2)
1. Nettó Ajánlati ár (HUF/hó):2 300 000
2. A szerz. telj.-ben részt vevő, az M2 alk. köv. tek.ben bemutatott a telj helyszíni irányításáért
felelős szakember épületkarbantartás terén 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:
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72 óra) :72
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Bóly Város Önkormányzat (17553/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bóly Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15724038202
Postai cím: Rákóczi Ferenc Utca 3
Város: Bóly
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7754
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hárs József
Telefon: +36 69869405
E-mail: varoshaza@boly.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.boly.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:
Ipari csarnok bővítés Bólyban
Hivatkozási szám: EKR000929312022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

755

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45213250-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ipari tevékenység végzésére alkalmas üzem épület bővítéseként új üzemcsarnok kialakítása, a szükséges
infrastruktúrával történő ellátással, a telephelyen meglévő infrastruktúra bővítésével.
Önálló rendeltetési egységeinek száma és rendeltetése: 1 üzemépület
Bővítmény hasznos alapterület: 1588,22 m²
Összes hasznos alapterület: 222,90+3030,49+1588,22=4841,61 m²
Szintszáma: földszint
Építménymagassága: 5,07 m.
A telephelyen a meglévő üzemépület: egyhajós, egyedi előre gyártású acél vázszerkezetű, enyhe lejtésű
nyeregtetős, a határoló falak és tető héjazat szendvics szerkezetű panelekkel. Az iroda, szociális rész az
üzem csarnok a bejárati oldalon (É-Ny-i) részén áll. Egyedi előre gyártású acél vázszerkezetű. A határoló
falak burkolata és a tető héjazat szendvics szerkezetű panelekkel. Az új bővítési rész a D-Ny-i oldalon
ikresítéssel kerül kialakításra, egységes (acél vázszerkezetű) szerkezeti rendszerrel.
Tervezett bővítési épületrész alapadatai:
Hossz: 72,48 m,
Szélesség: 22,12 m,
Padlószint: +-0,00 m, Bf.: 133,70 m,
Járda: -0,10 m,
Terepszint: -0,20m
Belmagasságok: A főtartó felső síkján mérve: 4,50m (eresz oldalon) 5,60 m (gerinc alatt)
A tiszta belmagasság főtartóknál: 0,79 m-rel belógással kisebb.
Gerincmagasság: + 5,96 m,
Ereszmagasság: +4,68 m.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
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II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 288486970 (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: 7754 Bóly Ipari Park III, Hrsz: 1211
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45213250-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7754 Bóly Ipari Park III, Hrsz: 1211.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ipari tevékenység végzésére alkalmas üzem épület bővítéseként új üzemcsarnok kialakítása, a szükséges
infrastruktúrával történő ellátással, a telephelyen meglévő infrastruktúra bővítésével.
Önálló rendeltetési egységeinek száma és rendeltetése: 1 üzemépület
Bővítmény hasznos alapterület: 1588,22 m²
Összes hasznos alapterület: 222,90+3030,49+1588,22=4841,61 m²
Szintszáma: földszint
Építménymagassága: 5,07 m.
A telephelyen a meglévő üzemépület: egyhajós, egyedi előre gyártású acél vázszerkezetű, enyhe lejtésű
nyeregtetős, a határoló falak és tető héjazat szendvics szerkezetű panelekkel. Az iroda, szociális rész az
üzem csarnok a bejárati oldalon (É-Ny-i) részén áll. Egyedi előre gyártású acél vázszerkezetű. A határoló
falak burkolata és a tető héjazat szendvics szerkezetű panelekkel. Az új bővítési rész a D-Ny-i oldalon
ikresítéssel kerül kialakításra, egységes (acél vázszerkezetű) szerkezeti rendszerrel.
Tervezett bővítési épületrész alapadatai:
Hossz: 72,48 m,
Szélesség: 22,12 m,
Padlószint: +-0,00 m, Bf.: 133,70 m,
Járda: -0,10 m,
Terepszint: -0,20m
Belmagasságok: A főtartó felső síkján mérve: 4,50m (eresz oldalon) 5,60 m (gerinc alatt)
A tiszta belmagasság főtartóknál: 0,79 m-rel belógással kisebb.
Gerincmagasság: + 5,96 m,
Ereszmagasság: +4,68 m.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: Jótállás: A kötelező 24 hónap jótállás felett vállalt jótállás
időtartama (min. 0 hó-max. 36 hó) 30
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Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. részszempont: Nettó vállalkozói díj (Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: 7754 Bóly Ipari Park III, Hrsz: 1211
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: 2022/08/12 (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: HVS-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10676428202
Postai cím: Hősök Tere 1.
Város: Bóly
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7754
Ország: Magyarország
E-mail: bauhvs@boly.hu
Telefon: +36 69369506
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 69568027
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10676428202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 290896477
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 288486970
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
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Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: HVS-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10676428202
Postai cím: Hősök Tere 1.
Város: Bóly
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7754
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10676428202
Hivatalos név: O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11017505202
Postai cím: Dráva Utca 4.
Város: Sellye
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7960
Ország: Magyarország
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Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11017505202
Hivatalos név: KŐHÁZ Építőipari és Beruházási zártkörűen működő részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11562380202
Postai cím: Nagy Jenő Utca 12
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7624
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11562380202
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:
2022/07/07 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/15 (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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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (17541/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Nemzeti azonosítószám: 15837501205
Postai cím: Szentpéteri Kapu 72-76.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czaga János András
Telefon: +36 705130891
E-mail: czaga.beszir@bazmkorhaz.hu
Fax: +36 46323694
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bazmkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bazmkorhaz.hu
Hivatalos név: Almási Balogh Pál Kórház
Nemzeti azonosítószám: 15822631205
Postai cím: Béke Utca 1-3
Város: Ózd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czaga János András
Telefon: +36 705130891
E-mail: czaga.beszir@bazmkorhaz.hu
Fax: +36 46323694
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://hosp.ozd.hu/korhazozd/
A felhasználói oldal címe (URL): http://hosp.ozd.hu/korhazozd/
Hivatalos név: Kazincbarcikai Kórház
Nemzeti azonosítószám: 15846413205
Postai cím: Május 1 Út 56 1134/15
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czaga János András
Telefon: +36 705130891
E-mail: czaga.beszir@bazmkorhaz.hu
Fax: +36 46323694
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://barcikakorhaz.hu/
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A felhasználói oldal címe (URL): http://barcikakorhaz.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
x Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Egészségügy
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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:
Sérvhálók és kapocsrakók beszerzése 2022
Hivatkozási szám: EKR000212052022
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) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Sérvhálók és sérvkapocsrakók beszerzése 5 ajánlati részben, a B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi
Oktatókórház (Irányító Megyei Intézmény), illetve gazdasági irányítása alatt álló városi kórházak, azaz
Kazincbarcikai Kórház, 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 56.
Almási Balogh Pál Kórház, 3600 Ózd Béke utca 1-3. részére
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 19887400 (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: Részben felszívódó hálók laparosc.inguin.sérvekhez
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: HU311 A teljesítés helye: B.-A.-Z. Megyei Kórház és EOK, 3530 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
Kazincbarcikai Kórház, 3700 Kazincbarcika, Május 1 Út 56
Almási Balogh Pál Kórház, 3600 Ózd, Béke Utca 1-3
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Politejsav és polypropilén alapanyagú önfixáló háló: 250db/12hó
Politejsav és polypropilén alapanyagú önfixáló laparoszkópos háló: 180db/12hó mennyiségben.
A mennyiség 3 ajánlatkérőre együttesen vonatkozik. A részletes, Ajánlatkérőkre bontott mennyiséget a
műszaki leírás és ártáblázat dokumentum tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Megajánlott nettó ár(előny a kisebb) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A Kórház - a betegellátás változásából adódóan - a termékcsoportoknál a
volumenváltoztatás jogát + 20 % mértékig fenntartja. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt
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van lehetősége ajánlattevőnek (eladó) az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget az opciós mennyiség lehívására
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 Ajánlati Felhívás 1 ajánlati része 3 külön szerződés megkötésére irányul, Ajánlatkérőnként külön:
B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (Irányító Megyei Intézmény), illetve gazdasági
irányítása alatt álló városi kórházak, azaz
Kazincbarcikai Kórház, 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 56.
Almási Balogh Pál Kórház, 3600 Ózd Béke utca 1-3. részére
Ajánlatkérő bírálati szempontként a legalacsonyabb árat alkalmazza, mert a műszaki táblában foglaltaknak
megfelelő termékek teljesítik ajánlatkérő valamennyi ezen termékekkel szembeni elvárását, melyen felül
ajánlatkérő nem látja indokoltnak további paraméterek előírását, mivel nincs olyan paraméter, melyek
esetleges teljesülése esetén ajánlatkérő gazdaságilag megfelelő terméket szerezhetne be.
II.2.1)
Elnevezés: Bélre fektethető négysz./ovális szövetszep. hálók
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: B.-A.-Z. Megyei Kórház és EOK, 3530 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
Kazincbarcikai Kórház, 3700 Kazincbarcika, Május 1 Út 56
Almási Balogh Pál Kórház, 3600 Ózd, Béke Utca 1-3
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Bélre fektethető háló 14-16 cm *9-11 cm-es négyszög alakú: 5db/12 hó
Bélre fektethető háló 19-21 *14-16 cm-es négyszög alakú: 45db/ 12 hó
A mennyiség 3 ajánlatkérőre együttesen vonatkozik. A részletes, Ajánlatkérőkre bontott mennyiséget a
műszaki leírás és ártáblázat dokumentum tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Megajánlott nettó ár(előny a kisebb) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A Kórház - a betegellátás változásából adódóan - a termékcsoportoknál a
volumenváltoztatás jogát + 20 % mértékig fenntartja. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt
van lehetősége ajánlattevőnek (eladó) az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget az opciós mennyiség lehívására
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az Ajánlati Felhívás 2 ajánlati része 3 külön szerződés megkötésére irányul, Ajánlatkérőnként külön:
B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (Irányító Megyei Intézmény), illetve gazdasági
irányítása alatt álló városi kórházak, azaz
Kazincbarcikai Kórház, 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 56.
Almási Balogh Pál Kórház, 3600 Ózd Béke utca 1-3. részére
Ajánlatkérő bírálati szempontként a legalacsonyabb árat alkalmazza, mert a műszaki táblában foglaltaknak
megfelelő termékek teljesítik ajánlatkérő valamennyi ezen termékekkel szembeni elvárását, melyen felül
ajánlatkérő nem látja indokoltnak további paraméterek előírását, mivel nincs olyan paraméter, melyek
esetleges teljesülése esetén ajánlatkérő gazdaságilag megfelelő terméket szerezhetne be.
II.2.1)
Elnevezés: Laparoszkópos sérvkapocsrakók
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: B.-A.-Z. Megyei Kórház és EOK, 3530 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
Kazincbarcikai Kórház, 3700 Kazincbarcika, Május 1 Út 56
Almási Balogh Pál Kórház, 3600 Ózd, Béke Utca 1-3
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Laparaszkópos kapocsrakó felszívódó kapoccsal: 45db/12 hó
A mennyiség 2 ajánlatkérőre együttesen vonatkozik. A részletes, Ajánlatkérőkre bontott mennyiséget a
műszaki leírás és ártáblázat dokumentum tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Megajánlott nettó ár(előny a kisebb) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A Kórház - a betegellátás változásából adódóan - a termékcsoportoknál a
volumenváltoztatás jogát + 20 % mértékig fenntartja. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt
van lehetősége ajánlattevőnek (eladó) az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget az opciós mennyiség lehívására
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 Ajánlati Felhívás 3 ajánlati része 2 külön szerződés megkötésére irányul, Ajánlatkérőnként külön:
B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (Irányító Megyei Intézmény), illetve gazdasági
irányítása alatt álló városi kórházak, azaz
Kazincbarcikai Kórház, 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 56.
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Ajánlatkérő bírálati szempontként a legalacsonyabb árat alkalmazza, mert a műszaki táblában foglaltaknak
megfelelő termékek teljesítik ajánlatkérő valamennyi ezen termékekkel szembeni elvárását, melyen felül
ajánlatkérő nem látja indokoltnak további paraméterek előírását, mivel nincs olyan paraméter, melyek
esetleges teljesülése esetén ajánlatkérő gazdaságilag megfelelő terméket szerezhetne be.

Elnevezés: Nem felszívódó sérvhálók
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: B.-A.-Z. Megyei Kórház és EOK, 3530 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
Kazincbarcikai Kórház, 3700 Kazincbarcika, Május 1 Út 56
Almási Balogh Pál Kórház, 3600 Ózd, Béke Utca 1-3
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nem felszsívódó sérvháló: 83db/12 hó mennyiségben
A mennyiség 3 ajánlatkérőre együttesen vonatkozik. A részletes, Ajánlatkérőkre bontott mennyiséget a
műszaki leírás és ártáblázat dokumentum tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Megajánlott nettó ár(előny a kisebb) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A Kórház - a betegellátás változásából adódóan - a termékcsoportoknál a
volumenváltoztatás jogát + 20 % mértékig fenntartja. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt
van lehetősége ajánlattevőnek (eladó) az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget az opciós mennyiség lehívására
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 Ajánlati Felhívás 4 ajánlati része 3 külön szerződés megkötésére irányul, Ajánlatkérőnként külön:
B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (Irányító Megyei Intézmény), illetve gazdasági
irányítása alatt álló városi kórházak, azaz
Kazincbarcikai Kórház, 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 56.
Almási Balogh Pál Kórház, 3600 Ózd Béke utca 1-3. részére
Ajánlatkérő bírálati szempontként a legalacsonyabb árat alkalmazza, mert a műszaki táblában foglaltaknak
megfelelő termékek teljesítik ajánlatkérő valamennyi ezen termékekkel szembeni elvárását, melyen felül
ajánlatkérő nem látja indokoltnak további paraméterek előírását, mivel nincs olyan paraméter, melyek
esetleges teljesülése esetén ajánlatkérő gazdaságilag megfelelő terméket szerezhetne be.
II.2.1)
Elnevezés: Részben felszívódó sérvhálók nyitott műtétekhez
Rész száma: 5
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: B.-A.-Z. Megyei Kórház és EOK, 3530 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
Kazincbarcikai Kórház, 3700 Kazincbarcika, Május 1 Út 56
Almási Balogh Pál Kórház, 3600 Ózd, Béke Utca 1-3
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Részben felszívódó sérvháló 6-8 x 11-12 cm : 85db/12 hó
Részben felszívódó sérvháló 9-10 x 15 cm : 65db/ 12 hó
Részben felszívódó sérvháló 29-31x29-31 cm: 35db/ 12 hó
Részben felszívódó sérvháló 14-16x14-16 cm: 20db/ 12 hó
Részben felszívódó sérvháló 14-16x29-31 cm: 65db/ 12 hó
A mennyiség 3 ajánlatkérőre együttesen vonatkozik. A részletes, Ajánlatkérőkre bontott mennyiséget a
műszaki leírás és ártáblázat dokumentum tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Megajánlott nettó ár(előny a kisebb) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A Kórház - a betegellátás változásából adódóan - a termékcsoportoknál a
volumenváltoztatás jogát + 20 % mértékig fenntartja. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt
van lehetősége ajánlattevőnek (eladó) az ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget az opciós mennyiség lehívására
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 Ajánlati Felhívás 1 ajánlati része 3 külön szerződés megkötésére irányul, Ajánlatkérőnként külön:
B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (Irányító Megyei Intézmény), illetve gazdasági
irányítása alatt álló városi kórházak, azaz
Kazincbarcikai Kórház, 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 56.
Almási Balogh Pál Kórház, 3600 Ózd Béke utca 1-3. részére
Ajánlatkérő bírálati szempontként a legalacsonyabb árat alkalmazza, mert a műszaki táblában foglaltaknak
megfelelő termékek teljesítik ajánlatkérő valamennyi ezen termékekkel szembeni elvárását, melyen felül
ajánlatkérő nem látja indokoltnak további paraméterek előírását, mivel nincs olyan paraméter, melyek
esetleges teljesülése esetén ajánlatkérő gazdaságilag megfelelő terméket szerezhetne be.
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)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.159

768

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:
06599 / 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: Részben felszívódó hálók laparosc.inguin.sérvekhez
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló
anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett
ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].;
Az 1. ajánlati rész tekintetében a rendelkezésre álló fedezet összege nem elegendő a szerződés teljesítéséhez, erre
tekintettel az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjára tekintettel.
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
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Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
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V.2.10)
V.2.11)

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: Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12070907243
Postai cím: Bocskai Út 134-146
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12070907243
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Bélre fektethető négysz./ovális szövetszep. hálók
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: 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: Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12070907243
Postai cím: Bocskai Út 134-146
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@medtronic.com
Telefon: +36 302108688
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18890699
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12070907243
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: 4950000
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: Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám: 12070907243
Postai cím: Bocskai Út 134-146
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12070907243
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Laparoszkópos sérvkapocsrakók
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: 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: Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12070907243
Postai cím: Bocskai Út 134-146
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@medtronic.com
Telefon: +36 302108688
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18890699
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12070907243
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: 8100000
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: Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12070907243
Postai cím: Bocskai Út 134-146
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12070907243
V. szakasz: Az eljárás eredménye
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A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Nem felszívódó sérvhálók
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: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12070907243
Postai cím: Bocskai Út 134-146
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@medtronic.com
Telefon: +36 302108688
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18890699
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12070907243
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: 647400
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
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Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Medys Internationale Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 24754222243
Postai cím: Albert Flórián Utca 3/B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24754222243
Hivatalos név: 3MED Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12091418213
Postai cím: Kagyló Utca 1-3.
Város: Budakeszi
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2092
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12091418213
Hivatalos név: STAPLECARE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.159

Nemzeti azonosítószám: 24783369202
Postai cím: Attila Utca 3.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7624
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24783369202
Hivatalos név: VARIOMEDIC HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14611036243
Postai cím: Csörsz Utca 23-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14611036243
Hivatalos név: B. Braun Trading Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25061978241
Postai cím: Felhévízi Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25061978241
Hivatalos név: Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12070907243
Postai cím: Bocskai Út 134-146
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12070907243
Hivatalos név: Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10495177244
Postai cím: Nagyenyed Utca 8-14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10495177244
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Részben felszívódó sérvhálók nyitott műtétekhez
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)
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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: Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10495177244
Postai cím: Nagyenyed Utca 8-14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
E-mail: ahorvat1@its.jnj.com
Telefon: +36 18842844
Internetcím(ek): (URL) https://www.jnj.com/
Fax: +36 18842758
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10495177244
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: 6190000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
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V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10495177244
Postai cím: Nagyenyed Utca 8-14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10495177244
Hivatalos név: VARIOMEDIC HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14611036243
Postai cím: Csörsz Utca 23-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14611036243
Hivatalos név: Medys Internationale Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 24754222243
Postai cím: Albert Flórián Utca 3/B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24754222243
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:
2022/08/15 (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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Debreceni Egyetem (17393/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308667409
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csoba Ádám István
Telefon: +36 52512700-73061
E-mail: csoba.adam@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) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
DEK-1147 DE DEAC Sportt.vill.e.,opt.hál.bőv.,korsz
Hivatkozási szám: EKR000941082022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45214400-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
"DEAC Egyetemi Sportközpont területére transzformátor állomás telepítése” projekt megvalósításához
szükséges építési (földmunka, tereprendezési, erősáram stb.) munkafolyamatok kivitelezése. A tervek
alapján a DEAC Egyetemi sportközpont területén ABB gyártmányú 11/0,4 kV-os kompakt betonházas
transzformátorállomás kiépítésére kerül sor. A külső kezelőterű transzformátor-állomás alapanyaga
beton, amely megfelel az MSZ EN 62271-202 szabvány szerinti villamos, termikus és mechanikai
követelményeknek.
Egyéb számszerű adatok:
• Földmunka (tereprendezés): 323 m3
• 11 kV-os földkábel hálózat építés: 591 m (kábelhossz: ~625m)
• 11 kV-os földkábel hálózat bontás: 10 m (kábelhossz: ~16m)
• 11kV-os földkábel hálózat építés: 409 m (kábelhossz: ~435m)
A további műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 74990406 (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: DEK-1147 DE DEAC Sportt.vill.e.,opt.hál.bőv.,korsz
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45214400-4

További tárgyak:

45223200-8

Kiegészítő szójegyzék

45232000-2
45315100-9
45317200-4
45317300-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (DEAC sporttelep) HRSZ: 22246/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
„DEAC Egyetemi Sportközpont területére transzformátor állomás telepítése” projekt megvalósításához
szükséges építési (földmunka, tereprendezési, erősáram stb.) munkafolyamatok kivitelezése. A tervek
alapján a DEAC Egyetemi sportközpont területén ABB gyártmányú 11/0,4 kV-os kompakt betonházas
transzformátorállomás kiépítésére kerül sor. A külső kezelőterű transzformátor-állomás alapanyaga
beton, amely megfelel az MSZ EN 62271-202 szabvány szerinti villamos, termikus és mechanikai
követelményeknek.
Egyéb számszerű adatok:
• Földmunka (tereprendezés): 323 m3
• 11 kV-os földkábel hálózat építés: 591 m (kábelhossz: ~625m)
• 11 kV-os földkábel hálózat bontás: 10 m (kábelhossz: ~16m)
• 11kV-os földkábel hálózat építés: 409 m (kábelhossz: ~435m)
A további műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A megvalósítandó beruházás részletezését a közbeszerzési dokumentumok 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. Ajánlattevő amennyiben a hivatkozással
érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű, megoldást, árut stb. kíván megajánlani ajánlatában köteles ajánlatában benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t.
Organizációs elvárások:
Az organizációs tervdokumentáció elkészítése a Kivitelező feladata. Az organizációs terven be kell mutatni:
• a felvonulási építmények, épületek helyét, ideiglenes energiavezetékek, vízvezetékek,
szennyvízvezetékek helyét, kerítések helyét, közlekedő útvonalakat, gyalogos közlekedő sávokat,
parkolóhelyeket, anyagtároló helyeket, hulladéktároló helyeket, stb.
• rendelkezzen az építési hulladékok, kommunális hulladékok, veszélyes hulladékok tárolásáról,
kezeléséről, elszállításáról.
• tartalmaznia kell munkabiztonsági, és egészségvédelmi tervfejezeteket.
Ütemterv:
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Ajánlattevő által benyújtott ajánlati dokumentáció részét kell képezze a kivitelezés időbeli ütemterve,
mely munkanemenkénti és heti bontásban, vonalas (sávos) típusban készüljön, ahol az ütemterv
tevékenységeit a költségvetés összesítőjének munkanemei határozzák meg. Az időbeli ütemtervet
erőforrásokra vonatkozóan is ki kell terjeszteni (gép-, és munkaerő).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 36 hónapnál hosszabb jótállási időtartam (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
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/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: DEK-1147 DE DEAC Sportt.vill.e.,opt.hál.bőv.,korsz
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: DRYVIT PROFI Építőipari Szolgáltató Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24880521209
Postai cím: Karabély Utca 3. 11221/6
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
E-mail: buzsik.ildiko@dryvitprofi.hu
Telefon: +36 52782994
Internetcím(ek): (URL) www.dryvitprofi.hu
Fax: +36 52785091
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24880521209
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: 74990406
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
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Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
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: Transzformátorállomás
kialakítása; Optikai hálózat bővítése, korszerűsítése.
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: DRYVIT PROFI Építőipari Szolgáltató Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24880521209
Postai cím: Karabély Utca 3. 11221/6
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
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Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24880521209
Hivatalos név: VA-VÉ-ÉPKER Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22373249209
Postai cím: Aradi utca 20
Város: Hosszúpályi
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4274
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22373249209
Hivatalos név: SG Mérnök Iroda Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23870127209
Postai cím: Vámospércsi U 68
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4034
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23870127209
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:
2022/07/06 (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., A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § szerinti információk:
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
- DRYVIT Profi Építőipari Szolgáltató Kereskedelmi Kft. (4030 Debrecen, Karabély u. 3. 11221/6.,
24880521-2-09);
- SG Mérnök Iroda Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4034 Debrecen, Vámospércsi u. 68., 23870127-2-09);
- Va-Vé -Épker Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (4274 Hosszúpályi, Aradi u. 20., 22373249-2-09).
Nyertes Ajánlattevő neve, címe, adószáma:
- DRYVIT Profi Építőipari Szolgáltató Kereskedelmi Kft. (4030 Debrecen, Karabély u. 3. 11221/6.,
24880521-2-09);
2., Ajánlatkérő az eljárás során nem alkalmazott környezetvédelmi vagy szociális szempontokat.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
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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
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Egyek Nagyközség Önkormányzata (17494/2022)
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: Egyek Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15728513209
Postai cím: Fő Utca 3
Város: Egyek
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4069
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Miluczky Attila
Telefon: +36 52378028
E-mail: polgarmester@egyek.hu
Fax: +36 52378028
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.egyek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.gov.hu
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:
"Képzési feladatok ellátása"
Hivatkozási szám: EKR000994952022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

789

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
80000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Egyéni, csoport és intézményi eredményesség fenntartható fejlesztése Egyek önkormányzati vezetői és
pedagógusai számára, a fiatal generációk szemléletformálásának fejlesztésén keresztül.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 4152916 (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: "Képzési feladatok ellátása"
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4069 Egyek, Fő u. 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
35 felnőtt, valamint 200 tanuló részvételével lehetőséget teremteni a település távlati céljainak
megvalósításához való proaktív, tudatos, eredményes és nyer-nyer szemléletű hozzájárulásra. Ehhez
szükséges képzések, tananyagok, segédanyagok és online platformok biztosítása.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi:
- Mentorképzés tananyaga 1. 17 fő részére,
- Mentorképzés tananyaga 2. 18 fő részére,
- Képzés 30 órában, amelyből 15 óra otthoni felkészülés,
- Képzés 40 órában,
- Vezetői coaching 1 fő részére,
- Gyermek munkafüzetek 200 főre,
- Tanári kézikönyvek 18 db
A részletes feltételeket a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M/1. alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott
szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap - maximum 24 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Teljes nettó vállalkozói díj(HUF-ban kifejezve) / 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: EFOP-1.5.3.-16-2017-00021
II.2.9) További információ:
1. A Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további
körülmények nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, komplett szolgáltatás
lévén nem állapíthatóak meg részfeladatok. A részajánlattétel biztosítása ellentétes lenne a szakmai és
gazdasági észszerűséggel.
2. A II.2.7) pontban a kezdési időpont az EKR rendszer miatt került kitöltésre, a befejezés 2022. augusztus
31. napjáig esedékes.
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
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Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
14102 / 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: "Képzési feladatok ellátása"
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/08/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FC-PANNON Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10727768243
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Postai cím: Németvölgyi Út 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
E-mail: office@franklincovey.hu
Telefon: +36 12020448
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10727768243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3885826
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4152916
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: Képzési feladatok ellátása
- Egyéni, csoport és intézményi eredményesség fenntartható fejlesztése Egyek önkormányzati
vezetői és pedagógusai számára, a fiatal generációk szemléletformálásának fejlesztésén keresztül.
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: FC-PANNON Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10727768243
Postai cím: Németvölgyi Út 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10727768243
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:
2022/08/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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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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Jászárokszállás Város Önkormányzata (17490/2022)
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: 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) 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:
Jászárokszállási külterületi út fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000223092022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

796

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233228-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az ajánlatkérő által biztosított jogerős hatósági engedély és kiviteli tervek alapján a Jászárokszállás
külterületén, az úgynevezett Torba dűlői mezőgazdasági út fejlesztése keretében útburkolat, útpadka és
vízelvezető árok építése képezi a szerződés tárgyát.
A fejlesztéssel érintett útszakasz a 3203 jelű Gyöngyös-Jászberényi összekötő út 19+167 jobb oldalától
indul, végig Jászárokszállás város Önkormányzatának tulajdonában álló földút területét felhasználva, és
az 1+529 km szelvényében éri el a 3231 jelű Pusztamonostor – Jászárokszállás összekötő út 15+802 km
szelvényét.
A fejlesztéssel érintett útszakasz hossza: 1529 m
Az útpálya szélessége 2x3 m= 6 m
Az útvonalon műtárgy nem épül.
Az elkészült burkolat mellé két oldalra 1,0-1,0 m szélességben nemesített padka és csapadékvíz elvezető
árok épül.
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 tartalmazta.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 207468988 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.159

797

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: Jászárokszállási külterületi út fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45233123-7

További tárgyak:
45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Jászárokszállás külterületén a: 0164; 0162; 0142/3 és 0172. hrsz-ú
ingatlanokon.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ajánlatkérő által biztosított jogerős hatósági engedély és kiviteli tervek alapján a Jászárokszállás
külterületén, az úgynevezett Torba dűlői mezőgazdasági út fejlesztése keretében útburkolat, útpadka és
vízelvezető árok építése képezi a szerződés tárgyát.
A fejlesztéssel érintett útszakasz a 3203 jelű Gyöngyös-Jászberényi összekötő út 19+167 jobb oldalától
indul, végig Jászárokszállás város Önkormányzatának tulajdonában álló földút területét felhasználva, és
az 1+529 km szelvényében éri el a 3231 jelű Pusztamonostor – Jászárokszállás összekötő út 15+802 km
szelvényét.
A fejlesztéssel érintett útszakasz hossza: 1529 m
Az útpálya szélessége 2 x 3 m= 6 m
Az útvonalon műtárgy nem épül.
Az elkészült burkolat mellé két oldalra 1,0-1,0 m szélességben nemesített padka, és csapadékvíz elvezető
árok épül.
Pályaszerkezet
- Az általános pályaszerkezet:
- 4 cm AC-11 aszfalt kopóréteg 9.290 m2
- 5 cm AC-16 aszfalt kötőréteg 9.445 m2
- 25 cm FZKA zúzottkő alapréteg 9.597 m2
- 300 g/m2 szőtt geotextília 10.245 m2
- 15 cm homokos kavics védőréteg (talajjavító réteg) 10.245 m2
- Padka-stabilizáció:
- 15 cm M-56
- 5 cm M-22
Csapadékvíz elvezetés
Az út mindkét oldalán nyílt szikkasztóárok készül.
- árok hossza: 2945 m
- keresztszelvényének jellemző területe: 0,93 m2
A feladat teljes körű részletezettségét, a pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény
követelményeket a közbeszerzési
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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
x Minőségi szempont – 1 M.2. pontban előírt alkalmasság tekintetében bemutatott szakember
alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai többlettapasztalata (0-36 hónap) 20
2 A kötelező jótállási időn (12 hónap) felüli többlet jótállás időtartama (0-24) hónap 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1.1-21
II.2.9) 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.
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
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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:
06481 / 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: Jászárokszállási külterületi út fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/08/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 12
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 9
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 12
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 14904134244
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu
Telefon: +36 18831700
Internetcím(ek): (URL) www.colas.hu
Fax: +36 18831799
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14904134244
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 226506907
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(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 207468988
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: Karakterkorlát miatt a
szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése a VI.1) További információk
pontjában került feltüntetésre.
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: STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10776456443
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: melyepites.kecskemet@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 10776456443
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 234600000 Pénznem: HUF
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
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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: HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 27972685241
Postai cím: Váci Út 76
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27972685241
Hivatalos név: DYNAMIC ÚT Szállítási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12943968410
Postai cím: Kistályai Utca 18
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12943968410
Hivatalos név: Sándoraszfalt Útépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24720795242
Postai cím: Szugló Utca 82
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24720795242
Hivatalos név: STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10776456443
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10776456443
Hivatalos név: KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11896447215
Postai cím: Bujtos Utca 14.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11896447215
Hivatalos név: Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság
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Nemzeti azonosítószám: 23721250243
Postai cím: Nagytétényi Út 254. B. ép. 1.em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23721250243
Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 14904134244
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14904134244
Hivatalos név: Stravaco Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24814694206
Postai cím: Szabadkai Út 110
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6710
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24814694206
Hivatalos név: ERŐSS ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
Nemzeti azonosítószám: 14859144210
Postai cím: Fenyő Utca 8
Város: Besenyőtelek
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3373
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14859144210
Hivatalos név: Tanka-PIDÓ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14942619213
Postai cím: Széchenyi Út 4
Város: Vácrátót
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2163
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14942619213
Hivatalos név: SZILVÁSI Építő, Beruházó, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14927393405
Postai cím: Eper Utca 51
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14927393405
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:
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk:
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
A Colas Út Zrt. ajánlatára vonatkozóan:
Irtás, föld- és sziklamunka; Útburkolat alap és makadám burkolat készítése; Út- és vasúti pályatartozékok
elhelyezése; Ideiglenes forgalomkorlátozás kiépítése, üzemeltetése, bontása; Szivárgó építése;
Szakfelügyeletek; Fuvarozási és daruzási részfeladatok; Geodéziai részfeladatok Régészeti tevékenység;
Hulladékkezelés; Őrzés-védelmi feladatok; Minősítési-, minőségi-, labor- és egyéb vizsgálatokkal
kapcsolatos munkarészek; Tanácsadási feladatok; Monitoring tevékenység; Kivitelezést elősegítő
részfeladatok; Egyéb általános feladatok; Tervezési részfeladatok Contract manageri feladatok;
Bázisdokumentáció készítése; Ideiglenes melléklétesítmények és kapcsolódó közművek kiépítése;
Kiegészítő ügyvédi- és mérnöki feladatok
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (17429/2022)
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: Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10816772242
Postai cím: Ceglédi Utca 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kálmánné Csernus Gabriella
Telefon: +36 16662751
E-mail: csernus.gabriella@kvzrt.hu
Fax: +36 16662795
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kvzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kvzrt.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság
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: Vagyonkezelés
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:
Apraja-Falva Bölcsőde konyha felújítása III.
Hivatkozási szám: EKR001027792022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45300000-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kőbányai Apraja-Falva Bölcsőde (1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.) konyha felújítása
A 1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7. sz alatt üzemelő Apraja-Falva Bölcsőde földszintjén lévő, eredetileg
kialakított, és jelen eljárás eredményeként a tervek szerint felújításra kerülő főzőkonyha technológiai
rekonstrukciójával, Megrendelő az intézménybe járó gyermekek és az ott dolgozók számára minőségi és
színvonalas étkeztetési lehetőséget kíván biztosítani.
Az egység ellátását biztosító – kapcsolódó helyiségekkel ellátott – főzőkonyha tervezett kapacitása ~500
adag/nap.
Kiszolgálás módja: 450-500 adag helyben fogyasztása intézményi dolgozók által történő kiszolgálással.
A felújítással érintett összes hasznos alapterület: 181,86 m2
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 164711233 (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: Apraja-Falva Bölcsőde konyha felújítása III.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45111100-9

További tárgyak:

45300000-0

Kiegészítő szójegyzék

45330000-9
45331000-6
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Kőbányai Apraja-Falva Bölcsőde (1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
[II.1.4) pont folytatása]
Vállalkozási szerződés keretében a „Kőbányai Apraja-Falva Bölcsőde (1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.)
konyha felújítása” munkáinak elvégzése, az alábbi műszaki tartalommal és főbb mennyiségekkel:
A felújítást az ÁNTSZ előírásai szerint kell elvégezni, mely a burkolási és szigetelési munkákon kívül,
magában foglalja a helyiségek új tisztasági festését is. A konyhai padló burkolatok az építés óta nem
kerültek felújításra. A felületek a rendszeres használat során elhasználódtak, cseréjük időszerű.
A jelenlegi átfogó felújítás során a meglévő fali kerámia elbontásra kerül, helyére a meglévővel azonos,
az előírásoknak, a kötelező igényeknek megfelelően új burkolat kerül kialakításra, a vizes helyiségekben
kiemelt figyelmet fordítva az üzemi-használati vízszigetelésre.
A belső térben az építész terveken jelölt ajtók kerülnek cserére, az átadó ablakok fa pultjait az ÁNTSZ
előírásai szerint rozsdamentes acél pultokra kell cserélni.
A felújítás során kiemelt figyelmet kell fordítani a meglévő berendezési tárgyak, burkolatok védelmére.
A mozdítható eszközöket az étkezőben kell deponálni, majd onnan a végleges helyére visszaszállítani. A
nem mozdítható, beépített eszközöket, bútorokat és a burkolatokat, védőtakarással kell ellátni, mind a por,
mind a mechanikai sérülések ellen.
A főzőkonyha egyes berendezései áthelyezésre kerülnek, megkönnyítve ezzel a konyhai dolgozók minden
napi munkáját. Az érintett konyhai berendezések áthelyezése a konyhatechnológiai terveken szerepel.
Főbb mennyiségek:
Jellemző építészeti munkák:
Padló lapburkolatok bontása: 180,62 m2
Fal-, pillér-, és oszlop lapburkolatok bontása: 221,39 m2
Padlóburkolat készítése, gres kerámia: 260,43 m2
Fal-, pillér-, és oszlop lapburkolat készítése: 303,002 m2
Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása: 9,59 m2
Műanyag beltéri nyílászáró elhelyezése: 5 db
Üzemi-használati víz elleni szigetelés készítése (padlón és falon): 163,322 m2
Tisztasági festés mészfestéssel, felület előkészítéssel: 451,37 m2
Konyhai berendezések: Tételes berendezési lista alapján.
Jellemző gépészeti munkák:
Vízellátás-csatornázás: A tervezési-kivitelezési határ a konyhát ellátó pincei vezetéken található, a rendszer
a meglévő hideg-meleg, cirkulációs vezetékekhez csatlakozik. A konyhában keletkező szennyvizek a
pincébe kerülnek elvezetésre, ahol a zsíros szennyvizeket egy központi zsírfogóra vezetjük rá, ezután kerül
kivezetésre a kommunális szennyvíz a meglévő telekhatáron belüli csatornahálózatra.
Műanyag csővezeték beépítése, szerelvényekkel együtt, hideg-, melegvíz nyomóvezetéki, valamint fűtési
célokra: 161 m
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Műanyag lefolyó-, és szennyvízelvezető cső beépítése, szerelvényekkel együtt: 53 m
Konyhai zsírfogó akna és fedlap, vészjelzővel, automatikával: 1 klt
Átemelő telep-aknaszivattyú állomás, szennyezett víz, illetve szennyvíz beltéri vízelvezetésére és
átemelésére: 1 klt
Fűtés-hűtés: A konyhában található radiátorok cseréje új lapradiátorokra. A konyhai szellőztetés miatt
szükséges levegő fűtése vizes fűtőkaloriferrel lesz biztosítva. A konyha főzőterének hűtésére split klíma
kerül beépítésre.
Zárt fűtési, hűtési és cirkulációs csőhálózat építése, szerelvényekkel együtt: 195 m
Acéllemez lapradiátorok beépítése, szelepekkel, termosztatikus érzékelőfejjel: 14 db
Split légkondicionáló berendezés beépítése, kül-, és beltéri egységgel, ventilátorokkal: 1 db
Szellőzés: Új légtechnikai rendszer kerül kialakításra a konyha teljes területén.
Csövek, idomok, szerelvények, gépek, berendezések roncsba bontása: 3500 kg
Kompakt hőszivattyús szellőztető berendezés: 1 db
Kör km spirálkorcolt merev lemezcső hálózat beépítése, szükséges elemekkel, idomokkal: 74 m
Korcolt lemezidom beépítése négyszög km: 220 m2
Épületgépészeti és ipari csővezeték, készülék, berendezési tárgy szintetikus gumi szigetelése: 220 m2
Gázellátás: Új konyhai berendezések ellátása a feladat.
Jellemző elektromos munkák:
A konyha jelenlegi elosztóberendezése elbontásra kerül, új „EK” elosztó kerül beépítésre. Innen új
tápvezeték épül ki az elektromos helyiséghez. A nem csatlakozóaljzaton keresztül táplált konyhai
berendezésekhez tápvezetékek épülnek ki. Légkezelő, klíma kültéri egységek, és szennyvízátemelő részére
tápvezetékek épülnek.
Elektromos tápvezetékek beépítése (MBCu): 815 m
Műanyag védőcső elhelyezése MU-I – MU-III.: 445 m
„EK” jelű elosztó beépítése, terv szerint összeállítva, felszerelve, bekötve: 1 db
Kapcsolók, nyomógombok, csatlakozó aljzatok elhelyezése, elektromos berendezések bekötése.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben
a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a
dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy
védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra, vagy gyártási
folyamatra való konkrét hivatkozás (a továbbiakban: „termék”), utalás alkalmazása kizárólag a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja. Az egyenértékűség bizonyítása
az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Amennyiben ajánlattevő nem a műszaki leírásban szereplő,
hanem azzal egyenértékű termékre tesz ajánlatot, az ajánlatban csatolni szükséges az egyenértékűséget
alátámasztó dokumentumokat. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget ajánlatkérőnek
kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége
tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék ajánlatkérő által meghatározott
termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást ajánlatkérő tényszerűen megindokolja.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ajánlatkérő által kötelezően előírt jótállási időn (36 hónap) felül vállalt többlet
jótállás időtartama (min 0, max 12 hónap) 20
2 Ajánlatkérő által kötelezően előírt szavatossági időn (24 hónap) felül vállalt többlet szavatosság
időtartama (min 0, max 12 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (5% tartalékkerettel növelt nettó Ft) / Súlyszám: 70
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Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.5) ponthoz:
Az értékelés során az adható pontszám: 0,00 (legrosszabb) – 10,00 (legjobb).
1. értékelési szempont (súlyszám: 20):
Ajánlatkérő által kötelezően előírt jótállási időn (36 hónap) felül vállalt többlet jótállás időtartama (min 0,
max 12 hónap)
A vállalást, azaz a kötelezően előírt időn felüli vállalást egész hónapban meghatározva kell megadni a
felolvasólapon.
2. értékelési szempont (súlyszám: 10):
Ajánlatkérő által kötelezően előírt szavatossági időn (24 hónap) felül vállalt többlet szavatosság
időtartama (min 0, max 12 hónap)
A vállalást, azaz a kötelezően előírt időn felüli vállalást egész hónapban meghatározva kell megadni a
felolvasólapon.
3. értékelési szempont (súlyszám: 70):
Az értékelés alapját a teljes nettó – tartalékkerettel növelt – ajánlati ár összege képezi.
Ajánlatkérő árazatlan költségvetést bocsájt ajánlattevők rendelkezésére. A kiadott árazatlan költségvetést
kitöltve, változtatás nélkül kell benyújtani elektronikusan (.pdf, valamint .xls kiterjesztésben).
Felhívjuk a figyelmet, hogy a tételes költségvetés szakmai ajánlatnak minősül és amely dokumentum teljes
terjedelemben történő hiánya az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, figyelemmel a Kbt. 71. § (8)
bekezdésében foglaltakra.
A vállalást, azaz az ajánlati árat (költségvetés főösszesítő CD:27 cellájában szereplő érték) egész forintban
meghatározva kell megadni a felolvasólapon.
Ajánlatkérő az értékelés során az 1-2. szempont esetében egyenes, a 3. szempont esetében fordított
arányosítás módszerét alkalmazza.
A részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
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x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Apraja-Falva Bölcsőde konyha felújítása III.
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: 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: IMMO Szervíz Szolgáltató és Épületkezelő Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: 12030705243
Postai cím: Alkotás Utca 7/B. II/2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
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E-mail: titkarsag@immoszerviz.hu
Telefon: +36 309847185
Internetcím(ek): (URL) www.immoszerviz.hu
Fax: +36 13554103
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12030705243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 154480315
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 164711233
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
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Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

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

Hivatalos név: IMMO Szervíz Szolgáltató és Épületkezelő Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: 12030705243
Postai cím: Alkotás Utca 7/B. II/2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12030705243
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:
2022/07/11 (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:
Ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők:
- Magyar Útmester Útépítő, Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Magyarország, 1173 Budapest Régi
vám Köz 12
- Hun-TRIGEO Környezetvédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország, 7512 Mike
Kossuth Utca 1.
- Nimród-Bau Beruházó és Kivitelező Kft., Magyarország, 2000 Szentendre Szentlászlói Út 36-38.
- ANTÜVÁL Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Magyarország, 1135 Budapest Tahi Utca 79/b
- IMMO Szervíz Szolgáltató és Épületkezelő Korlátolt felelősségű társaság, Magyarország, 1123 Budapest
Alkotás Utca 7/B. II/2.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.159

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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Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő
és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi (17274/2022)
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: Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ
Nemzeti azonosítószám: 15813815102
Postai cím: Majális Tér 1 955
Város: Komló
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ságiné Dr. Polics Éva
Telefon: +36 72582340
E-mail: titkarsag@komloikorhaz.hu
Fax: +36 72482045
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.komloikorhaz.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
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
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Oktatás
Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Beteginformatikai rendszer működtetése.
Hivatkozási szám: EKR000874872022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

814

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72267000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központnál már
bevezetett és jelenleg is működő MedWorkS kórházi, egészségügyi informatikai rendszer 12 + 12 havi
karbantartása, jogszabálykövetése, támogatása és frissítése, 50 konkurens (egyidejű) felhasználói licenc
erejéig, a szerződéstervezetben és a műszaki leírásában foglaltak szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 20400000 (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: Beteginformatikai rendszer működtetése
Rész száma:
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72267000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7300 Komló, Majális tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Karbantartás követési szolgáltatás MedWorkS rendszer a Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő
és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ-ban már bevezetett és jelenleg is működő MedWorkS kórházi
informatikai rendszer 12 + 12 havi karbantartása, jogszabálykövetése, támogatása, és továbbfejlesztése
Szoftver licencekre követési és karbantartási szolgáltatások nyújtása a Szolgáltató mindenkor érvényes
Egészségügyi Ágazatra vonatkozó Általános Szolgáltatási Feltételei (továbbiakban ÁSZF) szerint: minimum
50db konkurens MedWorkS integrált kórházi rendszer nevesített felhasználói licenc, az alábbi modulokkal:
- 3 db Betegnyilvántartás modul (betegnyilvántartó, TAJ ellenörző, SZÁRNY)
- 3 db Betegforgalmi modul (Járó, Fekvő, Kúraszerű – ellátás)
- 1 db Szűrési és gondozói modul
- 2 db Diagnosztikai modul (Röntgen, Ultrahang)
- 3 db PharmaGlobe gyógyszertári rendszer modul (PharmaGlobe gyógyszertári rendszer, PharmaGlobe
on-line rendelés modul (Hungaropharma, Teva, Euromedic, PharmaGlobe gyógyszertári rendszer
osztályos modulja)
- 1 db LabWorkS laboratóriumi rendszer osztályos modulja
- 1 db HL7 (vizsgálatkérés, eredményküldés) LabWorkS oldali interfészmodul
- 2 db Labordiagnosztikai modul
- 5 db Kiegészítő modul (Statisztikai, általános lekérdező modul, Portamodul, Jelentéskészítő modul, HBCS
besoroló szerver modul, Menedzsment statisztikai modul)
- 5 db Rendszer- és segédmodul (SysInit inicializációs és alkalmazásparaméterező rendszermodul, Guard
védelmi és adatbiztonsági rendszermodul, DBAdmin adatbázis és karbantartó rendszermodul, Service
rendszermodul, User Manager felhasználó-ellenőrző rendszermodul.
A részletes funkciólistát a közbeszerzési dokumentáció részét képező Műszaki leírás dokumentum
tartalmazza.
A részletes szakmai követelményrendszer meghatározását a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár/hónap (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:
Értékelési módszerek: Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár.
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésének második fordulatára tekintettel a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja
alapján, vagyis a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján kívánja kiválasztani a nyertes ajánlattevőt,
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tekintettel arra, hogy a Kbt. 76. § (5) bekezdése szerinti követelménynek, mely szerint az ajánlatkérő
igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru
és szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további
minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelés szolgálja, jelen beszerzés maradéktalanul
megfelel.
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:
12290 / 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: Beteginformatikai rendszer működtetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
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V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/08/09 (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: Asseco Central Europe Magyarország Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 13336011241
Postai cím: Váci Út 144-150.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@asseco.hu
Telefon: +36 13541690
Internetcím(ek): (URL) https://asseco.hu/
Fax: +36 12691519
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13336011241
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: 20400000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
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V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Asseco Central Europe Magyarország Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 13336011241
Postai cím: Váci Út 144-150.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13336011241
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
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Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/16 (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
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KSH Népességtudományi Kutató Intézet (16899/2022)
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: KSH Népességtudományi Kutató Intézet
Nemzeti azonosítószám: 15302700241
Postai cím: Buday László Utca 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hortobágyi Anna
Telefon: +36 13456605
E-mail: hortobagyi@demografia.hu
Fax: +36 13451115
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.demografia.hu/hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.demografia.hu/hu/
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: demográfiai kutatások
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:
Kohorsz’18 egyedi marketingtermékek (1512)
Hivatkozási szám: EKR000614692022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

821

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
37531000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Kohorsz’18 kutatás záró panelkarbantartásához tartozó egyedi marketingtermékek tervezése, gyártása
és szállítása az EFOP 1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 18896000 (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: Kohorsz’18 egyedi marketingtermékek (1512)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:

30192700-8

További tárgyak:

30197600-2
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37524600-3
37531000-9
79821000-5
79822500-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1024 Budapest Buday László utca 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A megrendelés a Magyar Születési Kohorszvizsgálat adatfelvételeinek az EFOP 1.9.4-VEKOP-16-2016-00001
azonosítószámú projekt lezárásaként, a projektben résztvevő gyerekek (8000 fő) részére, a további
kapcsolattartás, elköteleződés erősítése érdekében, logózott, egyedi gyártású 8.000-8.000-8.000 darab
dobozos memória játék, Fekete Péter kártya és foglalkoztató füzet beszerzésére vonatkozik.
A KSH Népességtudományi Kutató Intézet az EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú
„EFOP-1.9.4-VEKOP-16 A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása”
elnevezésű projekt keretében Kohorsz ’18 néven önálló alprojektként longitudinális kutatást indított
a 2018/19-ben születettek körében. Az adatgyűjtés magzati korban, a várandósokkal kezdődött 2018
januárjában. Több mint 8 ezer várandóstól gyűjtöttünk adatokat, majd a féléves gyermekük fejlődését
mértük a védőnői hálózat segítségével. Jelenleg az adatgyűjtések a gyermek hároméves korához kötötten
zajlik, párhuzamosan egy telefonos adatfelvétellel. A kutatás fő célja az – nemzetközi példákhoz hasonlóan
–, hogy átfogó képet adjon a gyermekek magyarországi felnövekedéséről. Az első két adatfelvételi szakasz
(várandósok és féléves gyermekek szüleinek megkeresése) védőnői segítséggel történt. Ezeket követte
a gyermekek másfél korában történő személyes adatfelvétel, illetve az arra épülő telefonos Apainterjú,
valamint az intézménybe kerüléskor történő telefonos adatfelvételek, melyekre kérdezőbiztosi hálózaton
keresztült került sor. Jelenleg az utolsó, a hároméves, személyes adatfelvétel zajlik.
A várttól elmaradó számú adatfelvétel szám miatt szükséges a meglévő minta mentése érdekében a
kutatásban résztvevők elköteleződésének segítése visszajelzés és marketingtermék formájában. Jelen
beszerzés így a projektzáráshoz kapcsolódó árubeszerzésre vonatkozik.
A kutatás jobb láthatóságának biztosítására, a kutatásban résztvevők lemorzsolódásának
megakadályozására, a kohorsz tagokkal történő kapcsolattartás és elköteleződés erősítése, a válaszadói
hajlandóság növelése érdekében, szeretnénk a mintába szereplő gyerekeknek, a korosztályuknak
megfelelő (4-5 éves korosztály) egy készségfejlesztő, egyedi gyártású memóriajátékot, egy pakli Fekete
Péter kártyát valamint egy foglalkoztató füzetet adni ajándékba a projekt zárása kapcsán. Az egyedi
gyártás része az egyedi grafika. (Tervezetten a memóriajáték és a kártya esetében a hátoldalon a projekt
logója (Kohorsz’18 projekt) fog szerepelni, a design-t a megrendelő javaslatai alapján a gyártó tervezi
meg, akár meglévő, ingyenesen hozzáférhető képek felhasználásával.) A grafika kapcsán elvárás, három
alternatíva előterjesztése ajánlattevő részére, emellett, ajánlattevő feladata jogtiszta grafika felhasználása.
A zárókommunikációs tevékenység célja a kutatási panel esetében a címfrissítés, a tájékoztatás a projekt
eddigi eredményeiről, és várható folytatásáról, valamint köszönetnyilvánítás a gyermekek kutatásban
történő részvételéért.
Sikeresnek tekinti ajánlatkérő a megrendelést, amennyiben a nyertes ajánlattevő a 8000 db
ajándékcsomagot leszállítja.
Részletes termékmeghatározás:
Egyedi gyártású készségfejlesztő játékok:
• Memóriakártya nagy, dobozos:
o Alj-tető külső: 115g Geltex fehér lakkozva
o Alj-tető lemez: 1,5 mm szürke/szürke
o kártya kasír ív: 180g fusion lakkozva
o kártya lemez: 1,5 mm szürke/szürke
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o Nyomás: 4+4
o 1 garnitúra: 15 pár, 30 db
• Mennyiség: 8.000 db
• Egyedi gyártású Fekete Péter kártya:
o Méret: 60*100 mm
o Papír: 350 g matt műnyomó
o Nyomás: 4+4
o sarokkerekítve
o 1 garnitúra: 33 lap
• Mennyiség: 8.000 db
• Egyedi gyártású Foglalkoztató/szórakoztató füzet
o Irkatűzött kiadvány 12 o. + borító (kb.)
o Méret: A5
o Terjedelem: 12 oldal
o Borító: 350 g Műnyomó matt 4+0
o Belív: 90 g Offset 4+0
• Mennyiség: 8.000 db
- Csomagolás: átlátszó fólia,használati utasítás, termékismertető a csomagban, a játékok egyedi designnal
készülnek, melyeket a nyertes és a megrendelő egyeztet.
- A grafika egyeztetésére a megrendelés hatálybalépésétől számítva 10 nap áll rendelkezésre. A javaslatok
olyan színes grafikai készletet kell tartalmazzanak, mely tematikusan és korosztályosan is a 4-5 év között
fiúknak és lányoknak is ajánlott.
-Egyenkénti csomagolás, szállítás budapesti címre
A részteljesítés lehetséges 1 (egy) alkalommal 4000 db szállításával, 50%-os teljesítésnél, a fennmaradó
mennyiség további 1 (egy) alkalommal teljesíthető. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Ajánlattevők kizárólag olyan termékeket ajánlatnak meg, amelyek megfelelnek a gyermekek számára
készült játékok biztonságára vonatkozó hatályos jogszabályoknak, szabványoknak és egyéb kötelezően
alkalmazandó előírásoknak, ideértve különösen a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK irányelvet,
38/2011. (X. 5.) NGM rendeletet, MSZ EN 71-1:2014+A1:2018 számú szabványt.
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.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes, árazatlan
költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Bruttó csomag egységár (bruttó HUF/csomag ) / 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
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II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP 1.9.4-VEKOP-16-2016-00001
II.2.9) További információ:
AK felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlati árként Bruttó csomag egységár (bruttó HUF/csomag, egész
számban )megajánlását kéri. Csomagár tekintetében egy csomag alatt egy Memóriakártya nagy, dobozos
és egy Egyedi gyártású Fekete Péter kártya, valamint egy Egyedi gyártású Foglalkoztató/szórakoztató füzet
termékekből álló csomagot kell érteni. Nyertes ajánlatevő feladata 8000 db csomag legyártása és szállítása
AK részére.
AK felhívja a figyelmet arra, hogy a II.2.7. pontban foglalt végteljesítési határidő a szerződés hatályba
lépésétől számított 30 nap, de legkésőbb 2022. 08. 31. napja (a teljesítés legkésőbbi befejező időpontja).
AK felhívja a figyelmet arra, hogy a közbeszerzés feltételes közbeszerzésként indítja meg. AK
kezdeményezte a projekt fizikai befejezésére vonatkozó határidő 2022. 09. 30. napjáig történő
meghosszabbítását. Amennyiben a projekt fizikai befejezési ideje meghosszabbításra kerül 2022.09.30.
napjáig, a felhívás II.2.7) pontjában megadott teljesítési határidő a szerződés hatályba lépésétől számít
és nem nyúlhat túl 2022. 08. 31. napján (a teljesítés legkésőbbi befejező időpontja). A szerződés teljes
időtartama ebben az esetben nem haladhatja meg 2022. 09. 30. napját.
Fentiek alapján, amennyiben a projekt fizikai befejezési határideje – a Támogató erre vonatkozó döntése
alapján - nem kerül meghosszabbításra 2022.09.30. napjáig, úgy az eljárás eredménytelenné nyilvánítható.
Amennyiben az eljárás eredményére vonatkozó döntés meghozataláig nincsen döntés a projekt fizikai
befejezésének határidejére vonatkozó meghosszabbításról, és az eljárás eredményére vonatkozó
döntés meghozatalától számítva már nem áll rendelkezésre a 30 napos teljesítési határidő – és a
szerződéskötési moratórium - figyelembe vételével elegendő idő a teljesítésre, úgy ajánlatkérő az eljárást
eredménytelenné nyilváníthatja.
Amennyiben az eljárás eredményére vonatkozó döntés meghozataláig nincsen döntés a projekt fizikai
befejezésének határidejére vonatkozó meghosszabbításról, de az eljárás eredményére vonatkozó döntés
meghozatalától számítva még rendelkezésre áll a 30 napos teljesítési határidő – a szerződéskötési
moratórium figyelembe vételével –a teljesítésre, úgy ajánlatkérő az eljárást eredményessé nyilvánítja,
azonban a szerződés felfüggesztő feltételeként köti ki a projekt fizikai befejezési határidejének 2022.09.30.
napjáig történő meghosszabbítását.
Megrendelő előteljesítést elfogad.
Ajánlatkérő a projekt fizikai befejezési ideje meghosszabbításról hozott támogatói döntésről annak írásbeli
közlésétől számított legkésőbb 3 munkanapon belül értesíti az eljárás ajánlattevőit, illetve a nyertes
ajánlattevőt.
AK felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a szerződés hatályba lépéséig több mint 30 nap áll
rendelkezésre, akkor a teljesítési határidő 30 nap függetlenül attól, hogy a teljesítési véghatáridőig 30
napnál hosszabb idő áll rendelkezésre. Amennyiben a szerződés hatályba lépésétől számítva 30 napnál
kevesebb idő áll rendelkezésre, úgy a szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik,
figyelemmel arra, hogy 30 napnál kevesebb idő alatt a szerződés nem teljesíthető
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)
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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:
11692 / 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: Kohorsz’18 egyedi marketingtermékek (1512)
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: 2022/08/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Print Brokers Team Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12980088208
Postai cím: Tibormajori Út 1.
Város: Győr
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NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9027
Ország: Magyarország
E-mail: timar.szilvia@printbrokers.hu
Telefon: +36 305772542
Internetcím(ek): (URL) www.prinbrokersteam.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12980088208
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 26144000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18896000
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: nyomdai termékek
előállítása, szállítás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
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Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Print Brokers Team Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12980088208
Postai cím: Tibormajori Út 1.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9027
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12980088208
Hivatalos név: Pátria Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10728350243
Postai cím: Hunyadi János Út 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10728350243
Hivatalos név: Textilmarketing Korlátot Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24776071241
Postai cím: Pacsirtamező Utca 22
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24776071241
Hivatalos név: Manta Digitál Marketing Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13739232243
Postai cím: III. Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1224
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13739232243
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
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Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A II.1.6) A beszerzés végleges összértéke pontban feltüntetett összegek az értékelés alá eső egységárak.
A figyelembe vett egységár nettó 2.362,-Ft.
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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KULCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (17347/2022)
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: KULCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Nemzeti azonosítószám: 15727660207
Postai cím: KOSSUTH LAJOS UTCA 83
Város: KULCS
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2458
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jobb Gyula
Telefon: +36 25440400
E-mail: jegyzo@kulcs.eu
Fax: +36 25440400
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kulcs.eu
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:
Kulcs, Hargita utcai partfalcsuszamlás
Hivatkozási szám: EKR000921752022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

830

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45262620-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A feladatok meghatározása
Kulcs Község Duna- menti településrészén 2020. október 29-én a tartós és intenzív esőzések hatására a
Hargita utca mellett húzódó partfal a Horgász közi lejáró út elejétől kb. 160 m hosszban több szakaszon
lesuvadt. A suvadás jellegű felszínmozgás a Horgász utca völgyoldalán mintegy 40 m hosszban
keletkezett, a Hargita u-ban a közút széle 165 m hosszban leszakadt, vagy öv- szerűen összerepedezett.
lesüllyedt.
Ráadásul a közút a dombvidéki jelleg miatt kétfunkciós: övárokként a felszíni vízelvezetést is biztosította,
emiatt ezt a funkciót is helyre kell állítani. A Hargita u. 86-90. ingatlanoknál a mélyponton a víz a rézsűt
kiárkolta-, itt fakadó rétegvizek okoznak folyamatosan állékonysági problémákat.
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA ELHÚZÓDOTT. Az eredeti engedélyezési- kiviteli terv még a pályázati döntés
előtt elkészült. Az eredeti kiviteli terv a két közút mellett lesuvadt 2873. és 2811. hrsz. felszín- mozgás
komplex helyreállítására vonatkozott, mely a káresemény valamennyi hatásviselőjére (közút, partfal,
vízelvezető, fakadó rétegvizek, közművek) kitér-, valamennyi létesítmény eredeti funkcionális állapot
szerinti helyreállítását tartalmazta.
Nyertes ajánlattevő (kivitelező) által ellátandó feladatok
Kulcs, Hargita utcai partfal stabilizáció út- és vízelvezető helyreállítási munkái
Kulcs, Hargita utcai partfal stabilizációhoz- TÁMFAL ÉPÍTÉSE (5db)
Az elvégzendő munkák részletes leírását, mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció (műszaki
dokumentumok, tervek, műszaki leírások és árazatlan költségvetés) tartalmazza.
A kivitelezési tevékenység nem engedélyköteles tevékenység.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja
a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása
szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének
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egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű”
minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az
egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 113602083 (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: Kulcs, Hargita utcai partfalcsuszamlás helyreállít
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45233120-6

További tárgyak:
45246100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Kulcs, Hargita u.- Horgász u. (2873., 2811. hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A feladatok meghatározása
Kulcs Község Duna- menti településrészén 2020. október 29-én a tartós és intenzív esőzések hatására a
Hargita utca mellett húzódó partfal a Horgász közi lejáró út elejétől kb. 160 m hosszban több szakaszon
lesuvadt. A suvadás jellegű felszínmozgás a Horgász utca völgyoldalán mintegy 40 m hosszban
keletkezett, a Hargita u-ban a közút széle 165 m hosszban leszakadt, vagy öv- szerűen összerepedezett.
lesüllyedt.
Ráadásul a közút a dombvidéki jelleg miatt kétfunkciós: övárokként a felszíni vízelvezetést is biztosította,
emiatt ezt a funkciót is helyre kell állítani. A Hargita u. 86-90. ingatlanoknál a mélyponton a víz a rézsűt
kiárkolta-, itt fakadó rétegvizek okoznak folyamatosan állékonysági problémákat.
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA ELHÚZÓDOTT. Az eredeti engedélyezési- kiviteli terv még a pályázati döntés
előtt elkészült. Az eredeti kiviteli terv a két közút mellett lesuvadt 2873. és 2811. hrsz. felszín- mozgás
komplex helyreállítására vonatkozott, mely a káresemény valamennyi hatásviselőjére (közút, partfal,
vízelvezető, fakadó rétegvizek, közművek) kitér-, valamennyi létesítmény eredeti funkcionális állapot
szerinti helyreállítását tartalmazta.
Nyertes ajánlattevő (kivitelező) által ellátandó feladatok
Kulcs, Hargita utcai partfal stabilizáció út- és vízelvezető helyreállítási munkái
Kulcs, Hargita utcai partfal stabilizációhoz- TÁMFAL ÉPÍTÉSE (5db)
Az elvégzendő munkák részletes leírását, mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció (műszaki
dokumentumok, tervek, műszaki leírások és árazatlan költségvetés) tartalmazza.
A kivitelezési tevékenység nem engedélyköteles tevékenység.
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A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja
a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása
szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű”
minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az
egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás többlet időtartama (a kötelezően előírt 36 hónap felett, minimum 0
hónap, maximum 24 hónap) 15
2 A munkaterületen nyertes ajánlattevő ill. alvállalkozó által termelt kommunális hulladék szelektív
gyűjtésének biztosítása (igen/nem) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1. A Szerződés a szerződő felek általi aláírással (1. feltétel) és a kapcsolódó támogatási szerződés hatályba
lépésével (2. feltétel), és az erről szóló igazolható értesítéssel (3. feltétel) lép hatályba.
2. Többváltozatú ajánlat nem tehető.
3.A munkaterület átadásának tervezett napja:
Szerződés hatálybalépését követő 2 héten belül
A szerződés teljesítésének határideje:
A szerződés hatálybalépését követő 8 hónap
4. Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
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x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 11/27-42/2020 Rész száma: Elnevezés: Kulcs, Hargita utcai partfalcsuszamlás helyreállít
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: 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: SYCONS Tanácsadó, építőipari fővállalkozó, kivitelező és tervező Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10335712213
Postai cím: Ötház Puszta 1. A.ép.
Város: Tárnok
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2461
Ország: Magyarország
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E-mail: sycons@sycons.hu
Telefon: +36 707775510
Internetcím(ek): (URL) www.sycons.hu
Fax: +36 13975482
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10335712213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 114419000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 113602083
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
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Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Timpanon P+P Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11455875207
Postai cím: József A. Utca 42.
Város: Rácalmás
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2459
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11455875207
Hivatalos név: Geoszolg Mélyépítőipari és Vállalkozói Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10902563213
Postai cím: Szent Imre Utca 27. 7632
Város: Pilisvörösvár
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2085
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10902563213
Hivatalos név: SYCONS Tanácsadó, építőipari fővállalkozó, kivitelező és tervező Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10335712213
Postai cím: Ötház Puszta 1. A.ép.
Város: Tárnok
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2461
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10335712213
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:
2022/06/21 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
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A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/11 (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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Lakitelek Önkormányzata (17138/2022)
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: Lakitelek Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15724629203
Postai cím: Széchenyi Krt. 48
Város: Lakitelek
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Polyák Csaba
Telefon: +36 202312982
E-mail: polyak.csaba@kozber.hu
Fax: +36 76449011
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://lakitelek.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) 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:
Lakitelek csapadékvízelvezetése szikkasztó árokkal
Hivatkozási szám: EKR000802392022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

838

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Építési beruházás a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) szerint.
Kivitelezési szerződés keretében csapadékvízelvezetés szikkasztó árokkal II. ütem, különös tekintettel az
alábbiakra:
Trapéz keresztmetszetű nyílt árok 2573,10
Tervezett árok hossz (m)
Toldi Miklós u. – 52,00
Dobó István u. -78,40
Csokonai u. – 36,00
Mikes Kelemen u. – 68,00
Móra Ferenc u. – 59,20
Bánk Bán u. – 76,00
Katona József u. – 72,00
József Attila u. – 100,40
Dózsa György u. – 72,00
Jókai utca – 108,00
Május 1 utca – 210,00
Petőfi Sándor utca - 260,40
Béke utca – 208,00
Kossuth Lajos utca 328,80
Ady Endre utca – 100,00
Semmelweis u. – 40,00
Damjanich u. – 36,00
Széchenyi u. 1-6 – 28,00
Széchenyi u. 27-37 – 71,20
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Széchenyi u. 55 – 20,00
Széchenyi u. 55-63 – 28,00
Bocskai u. – 76,40
Dr. Deák István utca, Piac mögött kb 400m3 - 118,90
Móricz út – 81,60
Kiss Ágoston u. – 36,00
Kinizsi P.-Vak Bottyán sarka – 4,00
Iskola u. – 54,40
Jókai utcai játszótér mögött – 149,40
A részletes műszaki tartalmat és mennyiségeket a műszaki leírás (ide értve különösen a vízjogi létesítési
engedélyt, kiviteli
tervdokumentációt) tartalmazza. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése
alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé
tette, úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra,
illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 147879160 (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: Csapadékvízelvezetés szikkasztó árokkal II. ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6065 Lakitelek, 1266, 1237, 1208, 1181, 1156, 1127, 1098, 889, 717,
566, 629, 403, 1080, 1076/45, 1076/44; 999, 492, 904, 927, 864, 602, 709, 850, 958, 793, 675, 521 , 436, 201,
77, 214, 356, 372, 1037, 481, 877, 1043, 1042/21, 1080, 1326/1; 1326/38, 296, 290/1, 382, 589, 604 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezési szerződés keretében csapadékvízelvezetés szikkasztó árokkal II. ütem, különös tekintettel az
alábbiakra:
Trapéz keresztmetszetű nyílt árok 2573,10
Tervezett árok hossz (m)
Toldi Miklós u. – 52,00
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Dobó István u. -78,40
Csokonai u. – 36,00
Mikes Kelemen u. – 68,00
Móra Ferenc u. – 59,20
Bánk Bán u. – 76,00
Katona József u. – 72,00
József Attila u. – 100,40
Dózsa György u. – 72,00
Jókai utca – 108,00
Május 1 utca – 210,00
Petőfi Sándor utca - 260,40
Béke utca – 208,00
Kossuth Lajos utca 328,80
Ady Endre utca – 100,00
Semmelweis u. – 40,00
Damjanich u. – 36,00
Széchenyi u. 1-6 – 28,00
Széchenyi u. 27-37 – 71,20
Széchenyi u. 55 – 20,00
Széchenyi u. 55-63 – 28,00
Bocskai u. – 76,40
Dr. Deák István utca, Piac mögött kb 400m3 - 118,90
Móricz út – 81,60
Kiss Ágoston u. – 36,00
Kinizsi P.-Vak Bottyán sarka – 4,00
Iskola u. – 54,40
Jókai utcai játszótér mögött – 149,40
A részletes műszaki tartalmat és mennyiségeket a műszaki leírás (ide értve különösen a vízjogi létesítési
engedélyt, kiviteli tervdokumentációt) tartalmazza. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)
bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása
szükségessé tette, úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy
adott származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. M.2.) alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott „MV-VZ”
szakember alkalmassági minimum követelményen felüli többletszakmai gyakorlati ideje (egész hónapban,
min 0 hónap, max 24 hónap) 15
2 3.Jótállás időtartama (egész hónapban, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3.-16-BK1-2021-00045
II.2.9) További információ:
1./ Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71. § -ban foglaltaknak megfelelően teljeskörűen biztosítja. 2./ A
nyilatkozatok EKR-n való benyújtásának elektronikus formájáról a Kbt. 41/A. § rendelkezik. 3./Ajánlatkérő
a közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bek-ben foglaltakat és a Kbt. 75. § (2) bekezdés e)
pontja szerinti eredménytelenségi okot.
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:
11226 / 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: Csapadékvízelvezetés szikkasztó árokkal II. ütem
Szerződés/rész odaítélésre került igen
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V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/08/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KRI-ÚT Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 27542570203
Postai cím: Mályva u. 19.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: kriutkft@gmail.com
Telefon: +36 304093511
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27542570203
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: 147879160
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
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A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: SIGNUM ALFA TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14332151241
Postai cím: Fóti Út 56
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14332151241
Hivatalos név: Szatlóczki Solutions kft.
Nemzeti azonosítószám: 27099223216
Postai cím: Hársfa Út 15
Város: Fegyvernek
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5231
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27099223216
Hivatalos név: KRI-ÚT Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 27542570203
Postai cím: Mályva u. 19.
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Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27542570203
Hivatalos név: Vízép Holding Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13818759206
Postai cím: Sport Utca 2.
Város: Sándorfalva
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6762
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13818759206
Hivatalos név: Bau-Team Építőipari és Vállalkozási Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10628717217
Postai cím: Vácika Köz 11
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10628717217
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:
2022/08/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
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20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Lenti Város Önkormányzata (17543/2022)
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: Lenti Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15734477220
Postai cím: Zrínyi Miklós Utca 4
Város: Lenti
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8960
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Mónika
Telefon: +36 92553957
E-mail: monika.molnar@lenti.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.lenti.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:
Járdafelújítási munkálatok
Hivatkozási szám: EKR000764182022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

847

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Lenti, Bánffy Miklós utcában megvalósuló járdafelújítás kivitelezési munkáinak elvégzése vállalkozási
szerződés keretében. Lenti 1103 hrsz-ú Bánffy Miklós utca járdaszakasz felújítása, rekonstrukciója 370
méter hosszban. A szakasz 1,5 méterről 1,9 méterre történő kiszélesítése.
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka nem engedélyköteles. A teljes
mennyiség részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 17748000 (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: Járdafelújítási munkálatok
Rész száma:
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

További tárgyak:
45213316-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8960 Lenti, Bánffy Miklós utca 1103 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Lenti, Bánffy Miklós utcában megvalósuló járdafelújítás kivitelezési munkáinak elvégzése vállalkozási
szerződés keretében. Lenti 1103 hrsz-ú Bánffy Miklós utca járdaszakasz felújítása, rekonstrukciója 370
méter hosszban. A szakasz 1,5 méterről 1,9 méterre történő kiszélesítése.
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka nem engedélyköteles. A teljes
mennyiség részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy
jogszabály így rendelkezik hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét
eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi,
vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának
kellően pontos és érthető leírása.
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni
kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben
azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az
eltérést és az egyenértékűség fennállását.
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja
el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy
jobb tulajdonságokkal rendelkeznek. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló21/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely
megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi
szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat
átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve
funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely
megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési
beruházás megfelel
az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek. Az építési
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a szerint az
ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei
tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes
tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt
építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben
egyezhetnek meg. Amennyiben a felek ennek megfelelően helyettesítő termék beépítéséről állapodnak
meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 3
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 7
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Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
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: Járdafelújítási munkálatok
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Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/08/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Zalaroad Útépítési és Fenntartási Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11352655220
Postai cím: Tölgyfa Utca 7.
Város: Lenti
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8960
Ország: Magyarország
E-mail: zalaroad@gmail.com
Telefon: +36 302370899
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11352655220
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 17748000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17748000
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:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.159

851

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: Zalaroad Útépítési és Fenntartási Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11352655220
Postai cím: Tölgyfa Utca 7.
Város: Lenti
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8960
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11352655220
Hivatalos név: SPRINT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10378096220
Postai cím: Zrínyi Utca 107/A
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10378096220
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
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VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2022/05/27 (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:
2022/08/15 (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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Nagyesztergár Község Önkormányzata (17331/2022)
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: Nagyesztergár Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15568223119
Postai cím: Radnóti Miklós Utca 58.
Város: Nagyesztergár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8415
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szirbek Tiborné polgármester
Telefon: +36 88585280
E-mail: polgarmester@nagyesztergar.hu
Fax: +36 88585280
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nagyesztergar.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:
Nagyesztergár, külterületi út felújítása
Hivatkozási szám: EKR000391092022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

854

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 út építési munkái Nagyesztergáron a "Külterületi helyi közutak fejlesztése" című, VP6-7.2.1.1-21
kódszámú felhívás alapján elnyert projekt keretében az alábbi főbb mennyiségekkel:
A földút 1531 m hosszban kerül felújításra. A meglévő cca. 2,60-5,00 m széles földút egységesen 4,00 mesre szélesül, valamint a padka is kiépítésre kerül mechanikai stabilizációból 1,0 m-es szélességgel. Az út
a 82 sz. országos közút, valamint a Rét utca burkolatához csatlakozik, ahol 20 ill. 50 m hosszon burkolt
sárrázó kerül kialakításra. A csapadékvíz összegyűjtésére és meglévő árkokba vezetése érdekében a teljes
hosszon földmedrű nyílt árok kerül kialakításra, szükség esetén átereszek építésével.
- az út pályaszerkezete:
10 cm M22 mechanikai stabilizáció
30 cm M90 mechanikai stabilizációs alapréteg finisherrel bedolgozva
20 cm bevágás készítése gréderrel
- a sárrázók pályaszerkezete:
4 cm AC11 aszfaltbeton kopóréteg
7 cm AC22 aszfaltbeton kötőréteg
30 cm M90 mechanikai stabilizációs alapréteg finisherrel bedolgozva
20 cm bevágás készítése gréderrel
A teherbírását vesztett, tönkrement szakaszokon, valamint a szélesítésekben további 20 cm vastag M90
alapréteg beépítése szükséges.
A részletes információk, mennyiségek a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
tervfejezetben találhatók.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
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Érték: 60025410 (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: Nagyesztergár, külterületi út felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45232451-8

További tárgyak:
45233000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Nagyesztergár 0206, 0207, 0146 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Külterületi út építési munkái Nagyesztergáron a "Külterületi helyi közutak fejlesztése" című, VP6-7.2.1.1-21
kódszámú felhívás alapján elnyert projekt keretében az alábbi főbb mennyiségekkel:
A földút 1531 m hosszban kerül felújításra. A meglévő cca. 2,60-5,00 m széles földút egységesen 4,00 mesre szélesül, valamint a padka is kiépítésre kerül mechanikai stabilizációból 1,0 m-es szélességgel. Az út
a 82 sz. országos közút, valamint a Rét utca burkolatához csatlakozik, ahol 20 ill. 50 m hosszon burkolt
sárrázó kerül kialakításra. A csapadékvíz összegyűjtésére és meglévő árkokba vezetése érdekében a teljes
hosszon földmedrű nyílt árok kerül kialakításra, szükség esetén átereszek építésével.
- az út pályaszerkezete:
10 cm M22 mechanikai stabilizáció
30 cm M90 mechanikai stabilizációs alapréteg finisherrel bedolgozva
20 cm bevágás készítése gréderrel
- a sárrázók pályaszerkezete:
4 cm AC11 aszfaltbeton kopóréteg
7 cm AC22 aszfaltbeton kötőréteg
30 cm M90 mechanikai stabilizációs alapréteg finisherrel bedolgozva
20 cm bevágás készítése gréderrel
A teherbírását vesztett, tönkrement szakaszokon, valamint a szélesítésekben további 20 cm vastag M90
alapréteg beépítése szükséges.
A részletes információk, mennyiségek a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
tervfejezetben találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember (személyi
állomány) alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata (hó) 15
2 Alkalmazott hátrányos helyzetű munkavállalók száma (fő) 10
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3 Többletjótállás vállalásának mértéke a kötelező 24 hónap jótállási időn túl (hó) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1.1-21 felhívás, 3296685696 iratazonosító
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
08242 / 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
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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: Nagyesztergár, külterületi út felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/08/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
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: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hanich-Gép Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13017611219
Postai cím: Radnóti MIklós Utca 79.
Város: Nagyesztergár
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8415
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 309013555
Internetcím(ek): (URL) www.hanichgep.hu
Fax: +36 88599125
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13017611219
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: 60025410
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
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x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felelős műszaki vezetői
feladatok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Hun-TRIGEO Környezetvédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22675194214
Postai cím: Kossuth Utca 1.
Város: Mike
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7512
Ország: Magyarország
E-mail: huntrigeokft@gmail.com
Telefon: +36 306192316
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 22675194214
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 69980640 Pénznem: HUF
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Hanich-Gép Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13017611219
Postai cím: Radnóti MIklós Utca 79.
Város: Nagyesztergár
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8415
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13017611219
Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 14904134244
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
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Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14904134244
Hivatalos név: Extreme-Park Környezetépítő Kft
Nemzeti azonosítószám: 13108586211
Postai cím: Erdész Út D. épület
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13108586211
Hivatalos név: STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25355929443
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25355929443
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: Hun-TRIGEO Környezetvédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22675194214
Postai cím: Kossuth Utca 1.
Város: Mike
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7512
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22675194214
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:
x Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
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Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/11 (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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Országos Bírósági Hivatal (17470/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Bírósági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: 15795960241
Postai cím: Szalay Utca 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csáky Zsófia
Telefon: +36 13544167
E-mail: kozbeszerzes@obh.birosag.hu
Fax: +36 13730079
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.birosag.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) 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: Igazságszolgáltatás
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Éttermi és konyhai eszközök beszerzése, 4 részben
Hivatkozási szám: EKR001030242022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

862

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39220000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Éttermi és konyhai eszközök beszerzése a Balatonszemesi Képzési Központba.
2022-ben nyíló Balatonszemesi Képzési Központ a bírák és igazságügyi alkalmazottak továbbképzését,
valamint az oktatásokra érkező vendégek elszállásolását és ellátását hivatott biztosítani. Az elszállásolás
két épületben történik, amelyből az egyikben helyezkedik el a 300 adagos főzőkonyha és a 110 fős
étterem, valamint a drinkbár is. A másik épületben kétszinten az oktatótermek és az azok ellátását
biztosító konyhai, műszaki, irodai háttér található.
Az étterem és a konyha induló felszereléséhez, a képzéseken résztvevők magas színvonalú kiszolgálásához
szükséges vált az ételkészítéshez és az éttermi-, valamint catering felszolgáláshoz kapcsolódó berendezési
tárgyak, eszközök és kiegészítők beszerzése. Ajánlatkérő a termékek egy részére vonatkozóan azonos
termékcsaládot írt elő.
1. rész: Konyhai és éttermi gépek
2. rész: Éttermi és catering eszközök
3. rész: Konyhai eszközök
4. rész: Egyéb konyhai és éttermi eszközök
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: Konyhai és éttermi gépek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39220000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8636 Balatonszemes, Ady E. u. 38.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Konyhai és éttermi gépek szállítása. Mennyiség: 2 db melegentartó pult, 1 db hűtött salátapult, 3 db leves
melegítő, 12 db elektromos chafingtál, 1 db mikrohullámú sütő, 2 db kenyérpirító, 1 db dupla gyümölcslé
adagoló, 4 db RM ital melegentartó, 1 db jégkocka készítő gép, 1 db botmixer/Frappé készítő, 1 db jégtörő
készülék, 1 db szalamander, 1 db botmixer, 1 db merülőmixer, 2 db elektromos habverő, 1 db külső
vákuumcsomagoló gép, 1 db vitrines, álló italhűtőszekrény, 1 db szeletelőgép). Összesen 37 db
Nyertes ajánlattevő köteles az eszközöket a teljesítés helyére szállítani.
A nyertes ajánlattevő csak új eszközöket szállíthat. A részletes műszaki leírást és a beszerzendő termékeket
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 szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesen 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:
II.2.1)
Elnevezés: Éttermi és catering eszközök
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

39220000-0

További tárgyak:
39315000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8636 Balatonszemes, Ady E. u. 38.
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II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Éttermi és catering eszközök szállítása.
Nagyobb mennyiségek:
Tányérok, csészék, bögrék, tálak: 2308 darab
Kések, villák, kanalak: 2610 darab
Vizes és log-drinkes boros, pezsgős, koktélos, sörös, Whiskey-s poharak: 1736 darab Tálcák, kenyeres kosarak: 200 darab
Szervírozó kanalak, csipeszek, villák, merőkanalak: 243 darab
Nyertes ajánlattevő köteles az eszközöket a teljesítés helyére szállítani.
A nyertes ajánlattevő csak új eszközöket szállíthat. A részletes műszaki leírást és a beszerzendő termékeket
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 szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesen 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:
II.2.1)
Elnevezés: Konyhai eszközök
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39220000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8636 Balatonszemes, Ady E. u. 38.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Konyhai eszközök szállítása
Nagyobb mennyiségek:
Hústű: 100 darab
Rozsdamentes GN edények, fedők: 295 darab
Műanyag tálca: 30 darab
Nyertes ajánlattevő köteles az eszközöket a teljesítés helyére szállítani.
A nyertes ajánlattevő csak új eszközöket szállíthat. A részletes műszaki leírást és a beszerzendő termékeket
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 szempont –
Költség szempont –
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x Ár szempont – Megnevezés: Összesen 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:
II.2.1)
Elnevezés: Egyéb konyhai és éttermi eszközök
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

39220000-0

További tárgyak:
39315000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8636 Balatonszemes, Ady E. u. 38.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Egyéb konyhai és éttermi eszközök szállítása
Mennyiség: 150 db Asztalszoknya csipesz, 5 db RM szervízkocsi, 2 db tálcakocsi, 4 db mágneses késtartó,
2 db thermo konténer, 4 db mérőkancsó, 1 db lánckesztyű, 1 db Nagyüzemi konzervnyitó, 2 db 30 kg-os
hitelesített digitális mérleg, 3 db perforált fali polc. Összesen: 174 db.
Nyertes ajánlattevő köteles az eszközöket a teljesítés helyére szállítani.
A nyertes ajánlattevő csak új eszközöket szállíthat. A részletes feladatleírást és a beszerzendő termékeket 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 szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesen 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
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A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
15669 / 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: Konyhai és éttermi gépek
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].;
Az 1. részben kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
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: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.159

V.2.10)
V.2.11)

868

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: REST-O-SUP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22622907213
Postai cím: Hunyadi Utca 23
Város: Csömör
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2141
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22622907213
Hivatalos név: Zericom Projekt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24266826216
Postai cím: Vörösmarty Út 4
Város: Szajol
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 5081
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24266826216
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Éttermi és catering eszközök
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].;
A 2. részben kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Zericom Projekt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24266826216
Postai cím: Vörösmarty Út 4
Város: Szajol
NUTS-kód: HU3
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Postai irányítószám: 5081
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24266826216
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Konyhai eszközök
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].;
A 3. részben kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
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Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Zericom Projekt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24266826216
Postai cím: Vörösmarty Út 4
Város: Szajol
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 5081
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24266826216
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: Egyéb konyhai és éttermi eszközök
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].;
A 4. részben kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
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
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Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
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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: Zericom Projekt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24266826216
Postai cím: Vörösmarty Út 4
Város: Szajol
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 5081
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24266826216
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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Sajóbábony Város Önkormányzat (17495/2022)
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: Sajóbábony Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15726054205
Postai cím: Bocskai Út 2
Város: Sajóbábony
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3792
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szilva István
Telefon: +36 46549030
E-mail: hivatal@sajobabony.hu
Fax: +36 46549031
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.sajobabony.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:
Önkormányzati bérlakások kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000589622022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

875

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Sajóbábony, Széchenyi u. 3. szám alatt található, részben alápincézett, földszint + 2 emeletes épület teljes
belső felújításával, korszerűsítésével és átalakításával önkormányzati raktárak, bérlakások kialakítása a
nyertes ajánlattevő feladata.
A földszinten raktárak, gépészeti helyiségek, irattár, az I. és II. emeleten 2 és 3 szobás bérlakások kerülnek
kialakításra. Mindkét emeleten 6-6 lakás készül, 5 db kétszobás és 1 db 3 szobás.
Pince:
A pince raktárhelyiségei és középfolyosója kivételével teljes körű belső építészeti, épületgépészeti és
elektromos felújítására, átépítésére, korszerűsítésére sor kerül.
Földszint:
A jelenleg meglévő válaszfalak kibontásával, nyílások megszüntetésével és egyesítésével egységes
méretű helyiségeket alakítunk ki. Az épület déli végén a végfal mellett lévő helyiségek az épület teljes
széleségében terül el. Az északi oldalon egyterű manipulációs teret hozunk létre.
Az északi traktus lépcsőház melletti helyiségeiben gépészeti helyiségeket és wc-csoportot alakítunk ki.
Ezekben, és a középfolyosó keleti oldalán a velük szemben lévő helyiségek teljes padlócserét hajtunk
végre. Az új válaszfalak gipszkartonból készülnek.
A földszinten a középfolyosókban és a tárolókban kopásálló aljzatkiegyenlítő padlóburkolat, a bejárati
előtérben, lépcsőházban és a wc-csoportban hideg lapburkolat készül.
A falakon felületén a vakolatot leverjük vagy javítjuk, és fehér színű oldószermentes festékkel festjük. A
középfolyosók és a bejárati előtér között tűzgátló ajtókat építünk be.
Az új hátsó bejárati ajtó utólag beépített műanyag tok, műanyag hőszigetelt szárnyszerkezettel.
A tárolók ajtaja utólagosan beépített acéltok, papírrács betétes acéllemez borítású.
A wc-k ajtaja utólag beépített laminált folding tok, laminált felületű faforgácslap ajtó.
I. és II. emelet:
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A középfolyosót a lakásoktól elválasztó falat a folyosó oldalán 30 perc tűzállósági határértékű gipszkarton
előtétfallal burkoljuk el.
Az összes válaszfalat elbontjuk és a meglévő padlóburkolatokat és falburkolatokat eltávolítjuk.
Öt darab kétszobás és egy darab háromszobás lakást alakítunk ki. A lakások között egy kivétellel 30 cm
vastag falazott falak vannak, amelyek biztosítják a megfelelő hanggátlást. A 2. lakás és az 5. lakás közötti
jelenleg meglévő tégla válaszfalat elbontjuk, és helyette 15 cm vastag Silka válaszfalat építünk a megfelelő
hanggátlás biztosítása érdekében.
A lakásokon belüli válaszfalak gipszkartonból készülnek, a vizes helyiségek vizes oldala felől impregnált
gipszkartonból.
A kétszobás lakásokban a fürdőszobában található a wc kagyló, a három szobás lakásban egy külön wc
helyiséget is létesítünk.
A belső terű helyiségek szellőzésételszívó ventilátorokkal biztosítjuk, a szellőzőcsöveket a tetősík fölé
vezetjük.
A lakások fűtése egyedi gázkazánról üzemelő radiátoros fűtés. A kondenzációs gázkazánok égéstermék
elvezető és légbeszívó csövét a meglévő kéménykürtőkön keresztül vezetjük a tetősík fölé.
A falakat a lépcsőházban, a középfolyosón és a lakásokban fehér színű oldószermentes festékkel festjük.
A vizes helyiségekben 2,10 m magaságig csempeburkolatot készítünk, a burkolat alatt rugalmas, kent
vízszigeteléssel.
A padlóburkolatok a lépcsőházban és a középfolyosón hideg lapburkolat, a lakásokban a közlekedőkben,
fürdőszobában, wc-ben és konyhában hideg lapburkolat, a szobákban laminált padló.
A lakás bejárati ajtók utólag beépített acéltok, laminált tömör faforgácslap szárnyszerkezettel.
A belső ajtók utólag beépített laminált folding tok, laminált felületű faforgácslap ajtó.
Tárgyi kivitelezés nem engedély köteles tevékenység.
Vállalkozó feladatát képezi mindezek alapján különösen:
- az építési feladatok határidőre történő elvégzése a tervek alapján,
- a minőségi követelmények és a vonatkozó szabványok és építési előírások maradéktalan betartása,
- megvalósulási dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelő számára nyomtatott és digitális
formában az előírt példányszámban.
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést a közbeszerzési dokumentumok önálló mellékletét
képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött közbeszerzési
dokumentumokban, így a közbeszerzési dokumentumokhoz csatolt „Műszaki dokumentáció” című
dokumentumban, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt
tevékenységek teljes körű ellátása a minőségi követelmények és a vonatkozó jogszabályi előírások
maradéktalan betartása mellett.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal
egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog
megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 177852852 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
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Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Önkormányzati bérlakások kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45210000-2

További tárgyak:

45211340-4

Kiegészítő szójegyzék

45310000-3
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3792 Sajóbábony, Széchenyi u. 3. hrsz 689/42.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Sajóbábony, Széchenyi u. 3. szám alatt található, részben alápincézett, földszint + 2 emeletes épület teljes
belső felújításával, korszerűsítésével és átalakításával önkormányzati raktárak, bérlakások kialakítása a
nyertes ajánlattevő feladata.
A földszinten raktárak, gépészeti helyiségek, irattár, az I. és II. emeleten 2 és 3 szobás bérlakások kerülnek
kialakításra. Mindkét emeleten 6-6 lakás készül, 5 db kétszobás és 1 db 3 szobás.
Pince:
A pince raktárhelyiségei és középfolyosója kivételével teljes körű belső építészeti, épületgépészeti és
elektromos felújítására, átépítésére, korszerűsítésére sor kerül.
Földszint:
A jelenleg meglévő válaszfalak kibontásával, nyílások megszüntetésével és egyesítésével egységes
méretű helyiségeket alakítunk ki. Az épület déli végén a végfal mellett lévő helyiségek az épület teljes
széleségében terül el. Az északi oldalon egyterű manipulációs teret hozunk létre.
Az északi traktus lépcsőház melletti helyiségeiben gépészeti helyiségeket és wc-csoportot alakítunk ki.
Ezekben, és a középfolyosó keleti oldalán a velük szemben lévő helyiségek teljes padlócserét hajtunk
végre. Az új válaszfalak gipszkartonból készülnek.
A földszinten a középfolyosókban és a tárolókban kopásálló aljzatkiegyenlítő padlóburkolat, a bejárati
előtérben, lépcsőházban és a wc-csoportban hideg lapburkolat készül.
A falakon felületén a vakolatot leverjük vagy javítjuk, és fehér színű oldószermentes festékkel festjük. A
középfolyosók és a bejárati előtér között tűzgátló ajtókat építünk be.
Az új hátsó bejárati ajtó utólag beépített műanyag tok, műanyag hőszigetelt szárnyszerkezettel.
A tárolók ajtaja utólagosan beépített acéltok, papírrács betétes acéllemez borítású.
A wc-k ajtaja utólag beépített laminált folding tok, laminált felületű faforgácslap ajtó.
I. és II. emelet:
A középfolyosót a lakásoktól elválasztó falat a folyosó oldalán 30 perc tűzállósági határértékű gipszkarton
előtétfallal burkoljuk el.
Az összes válaszfalat elbontjuk és a meglévő padlóburkolatokat és falburkolatokat eltávolítjuk.
Öt darab kétszobás és egy darab háromszobás lakást alakítunk ki. A lakások között egy kivétellel 30 cm
vastag falazott falak vannak, amelyek biztosítják a megfelelő hanggátlást. A 2. lakás és az 5. lakás közötti
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jelenleg meglévő tégla válaszfalat elbontjuk, és helyette 15 cm vastag Silka válaszfalat építünk a megfelelő
hanggátlás biztosítása érdekében.
A lakásokon belüli válaszfalak gipszkartonból készülnek, a vizes helyiségek vizes oldala felől impregnált
gipszkartonból.
A kétszobás lakásokban a fürdőszobában található a wc kagyló, a három szobás lakásban egy külön wc
helyiséget is létesítünk.
A belső terű helyiségek szellőzésételszívó ventilátorokkal biztosítjuk, a szellőzőcsöveket a tetősík fölé
vezetjük.
A lakások fűtése egyedi gázkazánról üzemelő radiátoros fűtés. A kondenzációs gázkazánok égéstermék
elvezető és légbeszívó csövét a meglévő kéménykürtőkön keresztül vezetjük a tetősík fölé.
A falakat a lépcsőházban, a középfolyosón és a lakásokban fehér színű oldószermentes festékkel festjük.
A vizes helyiségekben 2,10 m magaságig csempeburkolatot készítünk, a burkolat alatt rugalmas, kent
vízszigeteléssel.
A padlóburkolatok a lépcsőházban és a középfolyosón hideg lapburkolat, a lakásokban a közlekedőkben,
fürdőszobában, wc-ben és konyhában hideg lapburkolat, a szobákban laminált padló.
A lakás bejárati ajtók utólag beépített acéltok, laminált tömör faforgácslap szárnyszerkezettel.
A belső ajtók utólag beépített laminált folding tok, laminált felületű faforgácslap ajtó.
Tárgyi kivitelezés nem engedély köteles tevékenység.
Vállalkozó feladatát képezi mindezek alapján különösen:
- az építési feladatok határidőre történő elvégzése a tervek alapján,
- a minőségi követelmények és a vonatkozó szabványok és építési előírások maradéktalan betartása,
- megvalósulási dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelő számára nyomtatott és digitális
formában az előírt példányszámban.
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést a közbeszerzési dokumentumok önálló mellékletét
képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött közbeszerzési
dokumentumokban, így a közbeszerzési dokumentumokhoz csatolt „Műszaki dokumentáció” című
dokumentumban, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt
tevékenységek teljes körű ellátása a minőségi követelmények és a vonatkozó jogszabályi előírások
maradéktalan betartása mellett.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal
egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog
megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni tervezett magasépítésben jártas műszaki
szakember (építésvezető) tapasztalata (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48 hónap) 10
2 Ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni tervezett épületgépészetben jártas műszaki szakember
tapasztalata (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48 hónap) 10
3 Ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni tervezett épületvillamosságban jártas műszaki szakember
tapasztalata (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
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II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A teljesítés határideje: A munkaterület átadásától számított 10 hónap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
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: Önkormányzati bérlakások kialakítása
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Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/08/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: JD Bau 2014 Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25099430205
Postai cím: Jókai Mór Utca 14
Város: Harsány
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3555
Ország: Magyarország
E-mail: jd.2014kft@gmail.com
Telefon: +36 203750514
Internetcím(ek): (URL) http://jdbau.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25099430205
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: 177852852
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
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Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Szakipari munkák
részfeladatinak kivitelezése, épületgépészeti munkák részfeladatainak kivitelezése, épületvillamossági
munkák részfeladatainak kivitelezése, építésvezető épületgépész szakterületen, építésvezető
épületvillamossági szakterületen
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: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11066901244
Postai cím: Attila Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11066901244
Hivatalos név: TAKÁCS ÉS TÁRSA Épitőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11804523205
Postai cím: BAJCSY-ZSILINSZKY ÚT 15
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
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Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11804523205
Hivatalos név: Vida Carpenter Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 29160361205
Postai cím: Május 1 út 14
Város: Halmaj
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3842
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 29160361205
Hivatalos név: JD Bau 2014 Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25099430205
Postai cím: Jókai Mór Utca 14
Város: Harsány
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3555
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25099430205
Hivatalos név: Gramalpin 2007 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13991610241
Postai cím: Miklós Utca 13. 8/42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 1035
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13991610241
Hivatalos név: Baga-Kadala Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26734756215
Postai cím: Petőfi Utca 11
Város: Kisar
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4921
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26734756215
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2022/05/20 (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
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Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján úgy rendelkezett, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok
értékelését követően
végzi el, erre tekintettel csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb 3 ajánlattevő tekintetében végezte
el a bírálatot. Ajánlatkérő a többi ajánlatot bírálat alá nem vonta, nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb
ajánlatot nem nevezett meg.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Szabadtéri Néprajzi Múzeum (17454/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Nemzeti azonosítószám: 15321154213
Postai cím: Sztaravodai Út 75.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tusán Róbert
Telefon: +36 26502501
E-mail: tusanrobert@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.skanzen.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: múzeum
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Mélyépítési karbantartások elvégzése
Hivatkozási szám: EKR001081602022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

885

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő területén lévő utak és utakhoz kapcsolódó építmények javítása, karbantartása.
Elvégzendő feladatok:
Aszfalt útburkolat javítása marás 800 m2
Aszfalt útburkolat kátyúzása 250 m2
Burkolt meder, árok karbantartás, 300 fm
Határátkelő és egyéb szegélykövezés 500 fm
Bejárati épület kövezet újra rakása, javítása, bontás és sitt elszállítás 160 m2
Belső úthálózat karbantartás (murvázott út) 4000 m2
Szálló kőburkolat, bontás, szegély készítés, ágyázat bontás, rakás 300 m2.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 60022100 (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: Mélyépítési karbantartások elvégzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45233123-7

További tárgyak:

45233160-8

Kiegészítő szójegyzék

45233161-5
45233226-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2000 Szentendre, Sztaravodai út - hrsz. 6884/2, 6886/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő területén lévő utak és utakhoz kapcsolódó építmények javítása, karbantartása.
Elvégzendő feladatok:
Aszfalt útburkolat javítása marás 800 m2
Aszfalt útburkolat kátyúzása 250 m2
Burkolt meder, árok karbantartás, 300 fm
Határátkelő és egyéb szegélykövezés 500 fm
Bejárati épület kövezet újra rakása, javítása, bontás és sitt elszállítás 160 m2
Belső úthálózat karbantartás (murvázott út) 4000 m2
Szálló kőburkolat, bontás, szegély készítés, ágyázat bontás, rakás 300 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 építésvezetőként bevonni kívánt szakember utak építésében, felújításában
szerzett tapasztalata 20
2 24 hónaphoz képest többlet jótállás vállalása 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1.
2. értékelési szempont teljes megnevezése (karakterkorlát miatt): építésvezetőként bevonni kívánt
szakember utak
építésében, felújításában szerzett tapasztalata (0-5 db)
3. értékelési szempont teljes megnevezése (karakterkorlát miatt): jogszabályban meghatározott
mértékhez képest (jogszabályban nem meghatározott esetben 24 hónaphoz képest) többlet jótállás
vállalása (0-36 hónap)
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2.
Ajánlatkérő a Kbt. 77.§ (1) bekezdés szerinti minimum értékként mind a 2., mind a 3. értékelési szempont
tekintetében 0 értéket határoz meg.
Ajánlatkérő a Kbt. 77.§ (1) bekezdés alapján a maximális pontszámhoz tartozó megajánlásként határozza
meg a 2. értékelési szempont esetében az 5 db projekt, a 3. értékelési szempont esetében a 36 hónap
értéket.
3.
Ajánlatkérő az 1. értékelési szempont esetében fordtott arányosítás, a 2. és 3. értékelési szempontok
esetében az arányosítás módszerét alkalmazza. Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
4.
Pontszám minden értékelési szempont esetében 0-10
5.
A szerződés a felek aláírásával lép hatályba, a II.2.7) pontban szereplő kezdő időpont csak technikai okból
került megjelölésre.
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: 147-6/2022 Rész száma: Elnevezés: Mélyépítési karbantartások elvégzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/08/09 (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: Delani Group Kft
Nemzeti azonosítószám: 26609214242
Postai cím: Szinyei Merse Utca 10 al 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1063
Ország: Magyarország
E-mail: delanigroupkft@gmail.com
Telefon: +36 204894923
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26609214242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 60450000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 60022100
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
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Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Delani Group Kft
Nemzeti azonosítószám: 26609214242
Postai cím: Szinyei Merse Utca 10 al 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1063
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26609214242
Hivatalos név: Ikon Consult Zrt
Nemzeti azonosítószám: 25872644220
Postai cím: Arany János Utca 26
Város: Nagypáli
NUTS-kód: HUZZZ
Postai irányítószám: 8912
Ország: Magyarország
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Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25872644220
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:
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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Szent István Király Múzeum (17142/2022)
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: Szent István Király Múzeum
Nemzeti azonosítószám: 15360362207
Postai cím: Fő Utca 6. 266
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pokrovenszki Krisztián
Telefon: +36 22315583
E-mail: titkarsag@szikm.hu
Fax: +36 22311734
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szikm.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szikm.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Czóbel Béla kiállítás- szállítmányozás
Hivatkozási szám: EKR000549372022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

892

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
60000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Szent István Király Múzeum- Városi Képtár-Deák Gyűjtemény helyszínen (8000, Székesfehérvár, Oskola
utca 10.) megrendezésre kerülő Czóbel Béla emlékkiállítás műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátása a
műszaki leírásban részletezettek szerint.
A tervezetten 2022. június 24. – 2022. november 02.közötti időszakban megrendezésre kerülő kiállítás
műtárgyainak a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, összesen 33 db festmény szállítása,
biztosítása a műtárgylistában feltüntetett helyszínekről Székesfehérvárra, majd Székesfehérvárról a
tárgylistában megjelölt helyszínekre vissza.
A műtárgyak szállítási és visszaszállítási helyszínei (részletezve a műszaki dokumentációban): Budapest,
Szentendre, Salgótarján, Pécs, Kaposvár, Debrecen.
A szállított műtárgyak jellemző adatai a műtárgybiztosítás szempontjából:
- összbiztosítási érték: nettó 558.950.000,- HUF;
- legmagasabb egyedi érték: nettó 150.000.000,- HUF.
A nyertes ajánlattevő főbb feladatai:
• közúti fuvarozás
• műtárgyak biztonságos és sérülésmentes szállításához szükséges csomagolóanyag és csomagolási
munka biztosítása, figyelemmel az akklimatizációra is;
• fuvareszközre a műtárgyak felrakása és a lerakodás (nyertes ajánlattevő feladata mind a Városi KéptárDeák Gyűjteményben, mind a kölcsönadó intézményeknél az épülettől a fuvareszközig és a fuvareszköztől
az épületig a becsomagolt műtárgyak mozgatása, valamint az épületen belüli mozgatás is);
• a kiállítási tárgyaknak szakszerű ki- és becsomagolása;
• a műtárgyakkal kapcsolatos biztosítási mellékügyletek intézése a dokumentáció szerint ("szögtől-szögig
biztosítás").
A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
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A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 3129930 (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: Czóbel Béla kiállítás- szállítmányozás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

60000000-8

További tárgyak:
66000000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Szent István Király Múzeum- Városi Képtár-Deák Gyűjtemény (8000,
Székesfehérvár, Oskola u. 10.) és a műszaki dokumentációban ismertetett helyszínek.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Szent István Király Múzeum- Városi Képtár-Deák Gyűjtemény helyszínen (8000, Székesfehérvár, Oskola
utca 10.) megrendezésre kerülő Czóbel Béla emlékkiállítás műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátása a
műszaki leírásban részletezettek szerint.
A tervezetten 2022. június 24. – 2022. november 02.közötti időszakban megrendezésre kerülő kiállítás
műtárgyainak a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, összesen 33 db festmény szállítása,
biztosítása a műtárgylistában feltüntetett helyszínekről Székesfehérvárra, majd Székesfehérvárról a
tárgylistában megjelölt helyszínekre vissza.
A műtárgyak szállítási és visszaszállítási helyszínei (részletezve a műszaki dokumentációban): Budapest,
Szentendre, Salgótarján, Pécs, Kaposvár, Debrecen.
A szállított műtárgyak jellemző adatai a műtárgybiztosítás szempontjából:
- összbiztosítási érték: nettó 558.950.000,- HUF;
- legmagasabb egyedi érték: nettó 150.000.000,- HUF.
A nyertes ajánlattevő főbb feladatai:
• közúti fuvarozás
• műtárgyak biztonságos és sérülésmentes szállításához szükséges csomagolóanyag és csomagolási
munka biztosítása, figyelemmel az akklimatizációra is;
• fuvareszközre a műtárgyak felrakása és a lerakodás (nyertes ajánlattevő feladata mind a Városi KéptárDeák Gyűjteményben, mind a kölcsönadó intézményeknél az épülettől a fuvareszközig és a fuvareszköztől
az épületig a becsomagolt műtárgyak mozgatása, valamint az épületen belüli mozgatás is);
• a kiállítási tárgyaknak szakszerű ki- és becsomagolása;
• a műtárgyakkal kapcsolatos biztosítási mellékügyletek intézése a dokumentáció szerint ("szögtől-szögig
biztosítás").
A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmazza.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.159

894

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhívás III. 1.3) M1 alpontja szerinti rakodó és/vagy fuvarszervező szakember
többlettapasztalata (0-24 hónap között értékelve) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama ponthoz
tájékoztatásul:
A kiállítás tervezetten 2022. június 24. – 2022. november 02.közötti időszakban kerül megrendezésre,
melyre való tekintettel a beszállítás tervezett időszaka 2022. június 14-17., a visszaszállítás tervezett
időszaka 2022. november 07-11. A tényleges időpontok az eljárás lezárásához igazodóan módosulhatnak
(amennyiben elhúzódna az eljárás), azzal, hogy a kiállítás végleges időpontjához igazodóan kerülnek
rögzítésre.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
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Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
09420 / 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: Czóbel Béla kiállítás- szállítmányozás
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: Museum Complex Szállítmányozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22657002242
Postai cím: Kozma Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1108
Ország: Magyarország
E-mail: info@museumcomplex.hu
Telefon: +36 207796666
Internetcím(ek): (URL) http://www.museumcomplex.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22657002242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
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A szerződés/rész végleges összértéke: 3129930
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: műtárgybiztosítás
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: Museum Complex Szállítmányozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22657002242
Postai cím: Kozma Utca 2.
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Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1108
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22657002242
Hivatalos név: Hungart Logistic Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13135511213
Postai cím: Szajkó Utca 5.
Város: Érd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13135511213
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:
2022/08/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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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Szentgotthárd Város Önkormányzata (17483/2022)
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: Szentgotthárd Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15733720218
Postai cím: Széll Kálmán tér 11.
Város: Szentgotthárd
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9970
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Huszár Gábor
Telefon: +36 94553019
E-mail: polghiv@szentgotthard.hu
Fax: +36 94553014
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szentgotthard.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése 2.
Hivatkozási szám: EKR000877002022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

899

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Szentgotthárdi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése
TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00030
Szentgotthárd város csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése öt egymástól független helyszínen
1. rész:
Szentgotthárd-Rábatótfalu városrész délnyugati részének, illetve a Váci M. utca és Fagyöngy utca
környezetének vízrendezése:
a. Szentgotthárd 0143., illetve 1238. hrsz.-ú ingatlanokon 95,00 fm hosszúságú burkolt övárok építése
(Sz-1-0 jelű övárok);
b. Szentgotthárd, Váci Mihály utca csapadékvíz-elvezetés rendezése:
i. Szentgotthárd, Váci M. utca meglévő útárok átépítése 95,00 fm hosszúságon előre gyártott árokburkoló
elemek elhelyezésével, illetve meglévő 4 db összesen 52,00 fm hosszúságú átereszek D40-es méretűre
történő átépítésével (U-1 jelű árok),
ii. Szentgotthárd 0923/15, illetve a 4127/3. hrsz.-ú ingatlanon 198,00 fm hosszúságú D60 méretű zárt
(csapadékcsatorna) vezeték építése (U-1 jelű árok);
c. Szentgotthárd, Váci M. utca – Fagyöngy utca közötti belterületi ingatlanokra ráfolyó külterületi vizek
rendezése:
i. Szentgotthárd 0833/19, /20, /22. hrsz-ú ingatlanok északi telekhatárán 150,00 fm hosszúságban burkolt
övárok, illetve a Fenyő utca meglévő burkolt útárkába történő bevezetéséhez a csatlakozó 40,00 fm
hosszúságú D50 méretű zárt (csapadékcsatorna) vezeték építése (U-2-1 jelű övárok);
ii. Szentgotthárd 0834. hrsz-ú közút északkeleti részén 120,00 fm hosszúságú burkolt övárok építése, a
végén vízládás hordalékfogó műtárggyal (U-2 jelű övárok);
iii. Szentgotthárd, Fagyöngy utcában (hrsz.: 3740/2), illetve Szentgotthárd 0834. hrsz.-ú közúton a
csatlakozó 196,00 fm hosszúságban D60 méretű zárt (csapadékcsatorna) vezeték építése (U-2 jelű árok);
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iv. Szentgotthárd, Tótfalusi úton a csatlakozó 20,00 fm hosszúságú útárok beton mederelemekkel történő
burkolása (U-2 jelű árok);
v. Szentgotthárd 0923/29., 4137/3. és a 4138. hrsz.-ú ingatlanokon a csatlakozó meglévő 200,00 fm
hosszúságú földárok iszapolás (U-2 jelű levezető árok);
2. rész:
Szentgotthárd- Zsida városrészen, Szépvölgyi utca, illetve a Vadvirág utca és környezetüknek
vízrendezése:
a. Szentgotthárd, Szépvölgyi utca vízrendezése:
i. Szentgotthárd 855. hrsz.-ú ingatlanon 2787,00 m2 területen elhelyezkedő, 3786,00 m3 csapadékvizet
felfogó záportározó építése, 71,00 fm hosszúságú völgyzárógáttal, leeresztő műtárggyal;
ii. Szentgotthárd 866/2., illetve 869. hrsz-ú ingatlanokon 38,00 fm gyepes vápa kialakítása, illetve 78,00 fm
burkolt árok építése a záportározóban összegyűlő víz levezetésére (Zsb-9-0 jelű levezető árok);
iii. Szentgotthárd, Szépvölgyi utcában (hrsz.: 861.) 266,00 fm hosszúságban NA 400 méretű zárt
csapadékcsatorna építése KG-PVC csőből, 15 db víznyelő aknával, a csatorna felett – kivéve az
ingatlanbejáróknál - 156,00 fm hosszúságban előre gyártott betonfolyóka kialakítással, út burkolat
helyreállítással (Zsb-10-0 jelű csatorna);
b. Szentgotthárd, Vadvirág utca vízrendezése:
i. Szentgotthárd, Vadvirág utcában (hrsz.: 861.) 350,00 fm hosszúságban NA 400 méretű zárt
csapadékcsatorna építése KG-PVC csőből, 13 db víznyelő aknával, a csatorna felett – kivéve az
ingatlanbejáróknál - 239,00 fm hosszúságban előre gyártott betonfolyóka kialakítással, út burkolat
helyreállítással (Zsb-8-0 jelű csatorna);
3. rész:
Szentgotthárd, Május 1. út környezetének vízrendezése
a. Szentgotthárd, Május 1. úton lévő főgyűjtő zárt csapadékcsatorna cseréje 393,00 fm hosszon D80-as,
109,00 fm hosszon D60-as zárt vezetékre, 16 db aknával, a csatorna felett 323,00 fm hosszon betonfolyóka
kialakítással (L-1-0 jelű csatorna).
4. rész:
Szentgotthárd-Rábakethely, Mikes Kelemen utca vízrendezése
a. Szentgotthárd, Mikes Kelemen utcában 121,00 fm hosszon beton folyóka építése, 3 db összesen 21,00
fm hosszúságú rácsos folyóka építése, út burkolat helyreállítással.
5. rész:
Szentgotthárd-Máriaújfalu, Máriaújfalui út környezetének vízrendezése
a. Szentgotthárd, Máriaújfalui úton (Hársas-tó felöli végétől a sportpályáig) 1029,70 fm hosszúságban NA
400 méretű zárt csapadékcsatorna építése KG-PVC csőből, 57 db rácsos víznyelő aknával, 824,2 fm hosszon
beton padkafolyóka kialakítással, járda burkolat helyreállítással (H-1-1, H-1-2, H-2-1, H-2-2, H-3-1, H-4-1,
H-5-1, H-5-2 jelű csatorna).
A mennyiségi és minőségi követelményeket a tervek, valamint a költségvetési kiírás tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján, a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos
és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 221870170 (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: Szentgotthárd-Rábatótfalu
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45232450-1

Kiegészítő szójegyzék

45247112-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Szentgotthárd 1238., 0143., 3727., 4455., 3982., 4127/3., 0923/15.,
0834., 3740/2., 4137/3., 4138. és a 0923/29. helyrajzi számok
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szentgotthárd-Rábatótfalu városrész délnyugati részének, illetve a Váci M. utca és Fagyöngy utca
környezetének vízrendezése:
a. Szentgotthárd 0143., illetve 1238. hrsz.-ú ingatlanokon 95,00 fm hosszúságú burkolt övárok építése
(Sz-1-0 jelű övárok);
b. Szentgotthárd, Váci Mihály utca csapadékvíz-elvezetés rendezése:
i. Szentgotthárd, Váci M. utca meglévő útárok átépítése 95,00 fm hosszúságon előre gyártott árokburkoló
elemek elhelyezésével, illetve meglévő 4 db összesen 52,00 fm hosszúságú átereszek D40-es méretűre
történő átépítésével (U-1 jelű árok),
ii. Szentgotthárd 0923/15, illetve a 4127/3. hrsz.-ú ingatlanon 198,00 fm hosszúságú D60 méretű zárt
(csapadékcsatorna) vezeték építése (U-1 jelű árok);
c. Szentgotthárd, Váci M. utca – Fagyöngy utca közötti belterületi ingatlanokra ráfolyó külterületi vizek
rendezése:
i. Szentgotthárd 0833/19, /20, /22. hrsz-ú ingatlanok északi telekhatárán 150,00 fm hosszúságban burkolt
övárok, illetve a Fenyő utca meglévő burkolt útárkába történő bevezetéséhez a csatlakozó 40,00 fm
hosszúságú D50 méretű zárt (csapadékcsatorna) vezeték építése (U-2-1 jelű övárok);
ii. Szentgotthárd 0834. hrsz-ú közút északkeleti részén 120,00 fm hosszúságú burkolt övárok építése, a
végén vízládás hordalékfogó műtárggyal (U-2 jelű övárok);
iii. Szentgotthárd, Fagyöngy utcában (hrsz.: 3740/2), illetve Szentgotthárd 0834. hrsz.-ú közúton a
csatlakozó 196,00 fm hosszúságban D60 méretű zárt (csapadékcsatorna) vezeték építése (U-2 jelű árok);
iv. Szentgotthárd, Tótfalusi úton a csatlakozó 20,00 fm hosszúságú útárok beton mederelemekkel történő
burkolása (U-2 jelű árok);
v. Szentgotthárd 0923/29., 4137/3. és a 4138. hrsz.-ú ingatlanokon a csatlakozó meglévő 200,00 fm
hosszúságú földárok iszapolás (U-2 jelű levezető árok);
A mennyiségi és minőségi követelményeket a tervek, valamint a költségvetési kiírás tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján, a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
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szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos
és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kötelezőn (36 hónap) túl vállalt jótállási idő (min. 0 hónap, max. 12 hónap, előny
a több) 10
2 Szerződés teljesítésébe bevont, alkalmasságot igazoló szakember MSZ/1 az alkalmassági
minimumkövetelményt meghaladó szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)
10
3 Szerződés teljesítésébe bevont, alkalmasságot igazoló szakember MSZ/2 az alkalmassági
minimumkövetelményt meghaladó szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)
10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00030
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Szentgotthárd- Zsida városrész
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45232450-1
45247112-8
45247270-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Szentgotthárd 886., 4909., 887/2., 887/3., 887/5., 887/7., 861., 855.,
866/2., 869., 870/2., 870/3., 871/3. és a 871/4. helyrajzi számok
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szentgotthárd- Zsida városrészen, Szépvölgyi utca, illetve a Vadvirág utca és környezetüknek
vízrendezése:
a. Szentgotthárd, Szépvölgyi utca vízrendezése:
i. Szentgotthárd 855. hrsz.-ú ingatlanon 2787,00 m2 területen elhelyezkedő, 3786,00 m3 csapadékvizet
felfogó záportározó építése, 71,00 fm hosszúságú völgyzárógáttal, leeresztő műtárggyal;
ii. Szentgotthárd 866/2., illetve 869. hrsz-ú ingatlanokon 38,00 fm gyepes vápa kialakítása, illetve 78,00 fm
burkolt árok építése a záportározóban összegyűlő víz levezetésére (Zsb-9-0 jelű levezető árok);
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iii. Szentgotthárd, Szépvölgyi utcában (hrsz.: 861.) 266,00 fm hosszúságban NA 400 méretű zárt
csapadékcsatorna építése KG-PVC csőből, 15 db víznyelő aknával, a csatorna felett – kivéve az
ingatlanbejáróknál - 156,00 fm hosszúságban előre gyártott betonfolyóka kialakítással, út burkolat
helyreállítással (Zsb-10-0 jelű csatorna);
b. Szentgotthárd, Vadvirág utca vízrendezése:
i. Szentgotthárd, Vadvirág utcában (hrsz.: 861.) 350,00 fm hosszúságban NA 400 méretű zárt
csapadékcsatorna építése KG-PVC csőből, 13 db víznyelő aknával, a csatorna felett – kivéve az
ingatlanbejáróknál - 239,00 fm hosszúságban előre gyártott betonfolyóka kialakítással, út burkolat
helyreállítással (Zsb-8-0 jelű csatorna);
A mennyiségi és minőségi követelményeket a tervek, valamint a költségvetési kiírás tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján, a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos
és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kötelezőn (36 hónap) túl vállalt jótállási idő (min. 0 hónap, max. 12 hónap, előny
a több) 10
2 Szerződés teljesítésébe bevont, alkalmasságot igazoló szakember MSZ/1 az alkalmassági
minimumkövetelményt meghaladó szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)
10
3 Szerződés teljesítésébe bevont, alkalmasságot igazoló szakember MSZ/2 az alkalmassági
minimumkövetelményt meghaladó szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)
10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00030
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Szentgotthárd, Május 1. út környezete
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45232450-1
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45247112-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Szentgotthárd 1572., 1573. és az 1569. helyrajzi számok
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szentgotthárd, Május 1. út környezetének vízrendezése
a. Szentgotthárd, Május 1. úton lévő főgyűjtő zárt csapadékcsatorna cseréje 393,00 fm hosszon D80-as,
109,00 fm hosszon D60-as zárt vezetékre, 16 db aknával, a csatorna felett 323,00 fm hosszon betonfolyóka
kialakítással (L-1-0 jelű csatorna).
A mennyiségi és minőségi követelményeket a tervek, valamint a költségvetési kiírás tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján, a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos
és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kötelezőn (36 hónap) túl vállalt jótállási idő (min. 0 hónap, max. 12 hónap, előny
a több) 10
2 Szerződés teljesítésébe bevont, alkalmasságot igazoló szakember MSZ/1 az alkalmassági
minimumkövetelményt meghaladó szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)
10
3 Szerződés teljesítésébe bevont, alkalmasságot igazoló szakember MSZ/2 az alkalmassági
minimumkövetelményt meghaladó szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)
10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00030
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Szentgotthárd-Rábakethely, Mikes Kelemen utca
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45232450-1
45247112-8
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Szentgotthárd 090/66. és a 375. helyrajzi számok
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szentgotthárd-Rábakethely, Mikes Kelemen utca vízrendezése
a. Szentgotthárd, Mikes Kelemen utcában 121,00 fm hosszon beton folyóka építése, 3 db összesen 21,00
fm hosszúságú rácsos folyóka építése, út burkolat helyreállítással.
A mennyiségi és minőségi követelményeket a tervek, valamint a költségvetési kiírás tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján, a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos
és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kötelezőn (36 hónap) túl vállalt jótállási idő (min. 0 hónap, max. 12 hónap, előny
a több) 10
2 Szerződés teljesítésébe bevont, alkalmasságot igazoló szakember MSZ/1 az alkalmassági
minimumkövetelményt meghaladó szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)
10
3 Szerződés teljesítésébe bevont, alkalmasságot igazoló szakember MSZ/2 az alkalmassági
minimumkövetelményt meghaladó szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)
10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00030
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Szentgotthárd-Máriaújfalu, Máriaújfalui út
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45232450-1
45247112-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Szentgotthárd 2858. és a 2823. helyrajzi számok
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II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szentgotthárd-Máriaújfalu, Máriaújfalui út környezetének vízrendezése
a. Szentgotthárd, Máriaújfalui úton (Hársas-tó felöli végétől a sportpályáig) 1029,70 fm hosszúságban NA
400 méretű zárt csapadékcsatorna építése KG-PVC csőből, 57 db rácsos víznyelő aknával, 824,2 fm hosszon
beton padkafolyóka kialakítással, járda burkolat helyreállítással (H-1-1, H-1-2, H-2-1, H-2-2, H-3-1, H-4-1,
H-5-1, H-5-2 jelű csatorna).
A mennyiségi és minőségi követelményeket a tervek, valamint a költségvetési kiírás tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján, a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos
és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kötelezőn (36 hónap) túl vállalt jótállási idő (min. 0 hónap, max. 12 hónap, előny
a több) 10
2 Szerződés teljesítésébe bevont, alkalmasságot igazoló szakember MSZ/1 az alkalmassági
minimumkövetelményt meghaladó szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)
10
3 Szerződés teljesítésébe bevont, alkalmasságot igazoló szakember MSZ/2 az alkalmassági
minimumkövetelményt meghaladó szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)
10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00030
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)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.159

907

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:
12755 / 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: Szentgotthárd-Rábatótfalu
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: VÍZÉPTEK Építőipari Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26853781218
Postai cím: Wesselényi Miklós Utca 8
Város: Szombathely
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NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
E-mail: vizeptek@gmail.com
Telefon: +36 309565774
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 94784423
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26853781218
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 43960240
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 45863630
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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V.2.10)
V.2.11)

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

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: VÍZÉPTEK Építőipari Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26853781218
Postai cím: Wesselényi Miklós Utca 8
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26853781218
Hivatalos név: BENNER Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11827603218
Postai cím: Fő Utca 45/B
Város: Táplánszentkereszt
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9761
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11827603218
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Szentgotthárd- Zsida városrész
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: VÍZÉPTEK Építőipari Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26853781218
Postai cím: Wesselényi Miklós Utca 8
Város: Szombathely
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NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
E-mail: vizeptek@gmail.com
Telefon: +36 309565774
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 94784423
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26853781218
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 54873660
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 57535810
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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V.2.10)
V.2.11)

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

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: VÍZÉPTEK Építőipari Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26853781218
Postai cím: Wesselényi Miklós Utca 8
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26853781218
Hivatalos név: BENNER Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11827603218
Postai cím: Fő Utca 45/B
Város: Táplánszentkereszt
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9761
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11827603218
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Szentgotthárd, Május 1. út környezete
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: VÍZÉPTEK Építőipari Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26853781218
Postai cím: Wesselényi Miklós Utca 8
Város: Szombathely
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NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
E-mail: vizeptek@gmail.com
Telefon: +36 309565774
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 94784423
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26853781218
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 34642020
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 37076220
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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V.2.10)
V.2.11)

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

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: VÍZÉPTEK Építőipari Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26853781218
Postai cím: Wesselényi Miklós Utca 8
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26853781218
Hivatalos név: BENNER Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11827603218
Postai cím: Fő Utca 45/B
Város: Táplánszentkereszt
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9761
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11827603218
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Szentgotthárd-Rábakethely, Mikes Kelemen utca
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: VÍZÉPTEK Építőipari Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26853781218
Postai cím: Wesselényi Miklós Utca 8
Város: Szombathely
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NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
E-mail: vizeptek@gmail.com
Telefon: +36 309565774
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 94784423
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26853781218
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6492020
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6701910
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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V.2.10)
V.2.11)

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

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: VÍZÉPTEK Építőipari Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26853781218
Postai cím: Wesselényi Miklós Utca 8
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26853781218
Hivatalos név: BENNER Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11827603218
Postai cím: Fő Utca 45/B
Város: Táplánszentkereszt
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9761
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11827603218
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Szentgotthárd-Máriaújfalu, Máriaújfalui út
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: VÍZÉPTEK Építőipari Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26853781218
Postai cím: Wesselényi Miklós Utca 8
Város: Szombathely
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NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
E-mail: vizeptek@gmail.com
Telefon: +36 309565774
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 94784423
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26853781218
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 67543440
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 74692600
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: VÍZÉPTEK Építőipari Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26853781218
Postai cím: Wesselényi Miklós Utca 8
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26853781218
Hivatalos név: BENNER Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11827603218
Postai cím: Fő Utca 45/B
Város: Táplánszentkereszt
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9761
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11827603218
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/12 (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
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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Tiszadada Község Önkormányzata (17492/2022)
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: Tiszadada Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15732413215
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Tiszadada
NUTS-kód: HUZZZ
Postai irányítószám: 4455
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mizser Zsolt
Telefon: +36 202144040
E-mail: mpn.kozbeszerzes@gmail.com
Fax: +36 42240537
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tiszadada.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 | 2022.159

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:
Horgászturisztikai centrum kialakítása Tiszadadán
Hivatkozási szám: EKR000867612022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

920

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő korábban közbeszerzési eljárás folytatott le a tárgyi építési beruházás tekintetében, azonban a
nyertes ajánlattevővel kötött vállalkozási szerződést felmondta. A korábbi szerződés keretében az építési
feladatok csak részben valósultak meg, jelen eljárás célja a korábbi szerződésből kimaradt munkák pótlása.
Az elvégzendő feladatok:
1./ A szomszédos ingatlant leválasztó közkerítés esetében az alapozás, lábazat, valamint a
betéteket tartó oszlopok elhelyezése megtörtént, viszont a betétek már nem lettek
megvásárolva és beépítve. A beépítendő kerítés hossza: 60 fm; anyaga: táblás ipari
kerítésrendszer STEELVENT ST10/7K utólagosan tűzihorganyzott, trapézbordával merevített táblás kerítés,
hossz: 2,4 m, függőleges szálak távolsága: 50 mm, huzalátmérő: 4 mm, magasság: 1,50 m.
2./ A földpart megtámasztására készített támfal esetében a vakolat elkészült, azonban a
vakolat lezárása nem valósult meg. A megbízható homlokzati lezárás érdekében a vakolatot
elő kell készíteni vékonyvakolat alapozó felhordással, kézi erővel Baumit Univerzális
alapozóval, majd a felületet lábazatfestéssel le kell zárni. A felület nagysága 80 m2. A támfal
magassága miatt leesés elleni faszerkezetű korlát megépítése indokolt. A korlátoszlopok
10/10-es fenyő faszerkezetűek, a támfalhoz csavarozással rögzítve, max. 2,00 m-es
távolságokra elhelyezve, rajtuk 2 sor 2/15-ös deszkázat. A korlát-kerítés magassága 80 cm,
anyaga gyalult fenyő, falazúrozással ellátva.
3./ A közösségi tér használatához egy nyolcszögletű szalonnasütőhely kihelyezése szükséges, amely
felső lezárása műkő fedlappal készül, a belső oldala samott téglával burkolt, az oldala műkő burkolatú; A
megépítésre kerülő kemence 120x160 cm alapmérettel készül, kiegészítésként 60x60 cm-es sparhelttel.
Anyaga: régi kisméretű tégla, lehetőleg bontott grófi tégla, mely felülete nyersen marad, csak téglavédő
impregnáló szerrel lesz
felületkezelve. A kemence sütőtere: 100x80 cm, a kemence öntvény ajtaja 60x40 cm. Saját
épített kéménnyel, melybe a sütőtér és a sparhelt is be van kötve. A kemencéhez az alaptest
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korábban elkészült.
4./ Kertrendezés: kerti burkolatok kialakítása: szórt kavics, tipegőkövek, beton alapzatra
rögzített fa palló. A kerti utak számára 15 cm mély úttükör kialakítása szükséges, a talaj tömörítésével
(Try=95%). A 3 cm gyöngykavics burkolat alá 22/32-es szemcseméretű, tömörített zúzottkő borítás
szükséges, 10 cm vastagságban. Növénytelepítés megközelítőleg 100 m2 cserje, talajtakaró és évelő
ültetésével.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás
céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Horgászturisztikai centrum kialakítása Tiszadadán
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4455 Tiszadada, Holló László u. 20. hrsz: 278/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő korábban közbeszerzési eljárás folytatott le a tárgyi építési beruházás tekintetében, azonban a
nyertes ajánlattevővel kötött vállalkozási szerződést felmondta. A korábbi szerződés keretében az építési
feladatok csak részben valósultak meg, jelen eljárás célja a korábbi szerződésből kimaradt munkák pótlása.
Az elvégzendő feladatok:
1./ A szomszédos ingatlant leválasztó közkerítés esetében az alapozás, lábazat, valamint a
betéteket tartó oszlopok elhelyezése megtörtént, viszont a betétek már nem lettek
megvásárolva és beépítve. A beépítendő kerítés hossza: 60 fm; anyaga: táblás ipari
kerítésrendszer STEELVENT ST10/7K utólagosan tűzihorganyzott, trapézbordával merevített táblás kerítés,
hossz: 2,4 m, függőleges szálak távolsága: 50 mm, huzalátmérő: 4 mm, magasság: 1,50 m.
2./ A földpart megtámasztására készített támfal esetében a vakolat elkészült, azonban a
vakolat lezárása nem valósult meg. A megbízható homlokzati lezárás érdekében a vakolatot
elő kell készíteni vékonyvakolat alapozó felhordással, kézi erővel Baumit Univerzális
alapozóval, majd a felületet lábazatfestéssel le kell zárni. A felület nagysága 80 m2. A támfal
magassága miatt leesés elleni faszerkezetű korlát megépítése indokolt. A korlátoszlopok
10/10-es fenyő faszerkezetűek, a támfalhoz csavarozással rögzítve, max. 2,00 m-es
távolságokra elhelyezve, rajtuk 2 sor 2/15-ös deszkázat. A korlát-kerítés magassága 80 cm,
anyaga gyalult fenyő, falazúrozással ellátva.
3./ A közösségi tér használatához egy nyolcszögletű szalonnasütőhely kihelyezése szükséges, amely
felső lezárása műkő fedlappal készül, a belső oldala samott téglával burkolt, az oldala műkő burkolatú; A
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megépítésre kerülő kemence 120x160 cm alapmérettel készül, kiegészítésként 60x60 cm-es sparhelttel.
Anyaga: régi kisméretű tégla, lehetőleg bontott grófi tégla, mely felülete nyersen marad, csak téglavédő
impregnáló szerrel lesz
felületkezelve. A kemence sütőtere: 100x80 cm, a kemence öntvény ajtaja 60x40 cm. Saját
épített kéménnyel, melybe a sütőtér és a sparhelt is be van kötve. A kemencéhez az alaptest
korábban elkészült.
4./ Kertrendezés: kerti burkolatok kialakítása: szórt kavics, tipegőkövek, beton alapzatra
rögzített fa palló. A kerti utak számára 15 cm mély úttükör kialakítása szükséges, a talaj tömörítésével
(Try=95%). A 3 cm gyöngykavics burkolat alá 22/32-es szemcseméretű, tömörített zúzottkő borítás
szükséges, 10 cm vastagságban. Növénytelepítés megközelítőleg 100 m2 cserje, talajtakaró és évelő
ültetésével.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonni kívánt szakember kőműves munka során szerzett szakmai
tapasztalata (db) (min. 0 – max. 5 db) 10
2 A teljesítésbe bevonni kívánt szakember parkosítási munkában szerzett szakmai tapasztalata (db) (min. 0
– max. 5 db) 10
3 A kötelezően előírt 24 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap
- max. 24 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-SB1- 2016-00018
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
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Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
13463 / 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: Horgászturisztikai centrum kialakítása Tiszadadán
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].;
Az ajánlattételi határidőig nem nyújtottak be ajánlatot
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
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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:
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.159

925

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:
2022/08/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Vésztő Város Önkormányzata (17577/2022)
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: Vésztő Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15725352204
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 62
Város: Vésztő
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5530
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Karakas Anikó
Telefon: +36 66477011
E-mail: polghiv@veszto.hu
Fax: +36 66477011
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.veszto.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:
Külterületi helyi közutak fejlesztése Vésztőn
Hivatkozási szám: EKR000519102022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

927

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vésztő, 0460., 0462., 2176., 2092. hrsz-ú ingatlanokon (4235 j. Okány-Vésztő összekötő út 5+990 km
szelvényétől a Rozgonyi utcáig) 560,00 fm hosszúságú szilárd útburkolat építése, amely magában foglalja
az Okányi utca felújítását a Rozgonyi utcai csatlakozásig 45 fm hosszúságban.
A részletes adatokat és a műszaki tartalmat a műszaki leírás, a tervek, a költségvetés és az építési engedély
(a 0460. és 0462. hrsz-ok esetében) tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 81933977 (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: Külterületi helyi közutak fejlesztése Vésztőn
Rész száma:
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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: HU332 A teljesítés helye: Vésztő, külterület 0460. és 0462. hrsz-ú, valamint belterületi 2176. és
2092. hrsz-ú ingatlanok
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vésztő, 0460., 0462., 2176., 2092. hrsz-ú ingatlanokon (4235 j. Okány-Vésztő összekötő út 5+990 km
szelvényétől a Rozgonyi utcáig) 560,00 fm hosszúságú szilárd útburkolat építése, amely magában foglalja
az Okányi utca felújítását a Rozgonyi utcai csatlakozásig 45 fm hosszúságban.
Engedélyköteles beruházás
Érintett területek: 0460 hrsz (0+000 – 0+550 km szlv. között pályázati szakasz), 0462 hrsz (0+550 – 0+560
km szlv. között önkormányzati önerős szakasz)
A tervezett út jellemző paraméterei:
hossza: 560 m
szélessége: 5,0 m
oldalesés: 2,0% egyoldali esés
padka szélesség: 1,0 m (erősített padka 0,5 m)
padka oldalesés: 5%
Pályaszerkezet:
- 5 cm AC-11 (N) 50/70 kopó
- 5 cm AC-16 (N) 50/70 alap
- 25 cm FZKA 0/55 alap
- 10 cm homokoskavics ágyazat
- 20 cm M80 talajstabilizálás
Csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos munkálatok
Közúti jelzőtáblák kihelyezése.
Nem engedélyköteles munkák (útfelújítás):
A tervezett út jellemző paraméterei:
hossza: 45 m
szélessége: 3,5 m
oldalesés: 2,0% egyoldali esés
padka szélesség: 1,0 m (erősített padka 0,5 m)
padka oldalesés: 5%
Pályaszerkezete:
- 5 cm AC-11 (N) 50/70 kopó
- 5 cm AC-16 (N) 50/70 alap
- 25 cm FZKA 0/55 alap
- 10 cm homokoskavics ágyazat
- 20 cm M80 talajstabilizálása a meglévő ágyazatnak
A részletes adatokat és a műszaki tartalmat a műszaki leírás, a tervek, a költségvetés és az építési engedély
(a 0460. és 0462. hrsz-ok esetében) 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 Jótállás (36-60 hónap) 15
2 M.2. pont szerinti szakember többlet-tapasztalata (0-60 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
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Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1.1-21
II.2.9) További információ:
A teljesítési határidőt a munkaterület átadásától kell számítani.
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:
10537 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
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A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Külterületi helyi közutak fejlesztése Vésztőn
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: 2022/08/12 (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: 81933977
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
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Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Felelős műszaki vezetői
feladatok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
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: BÓLEM Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11042851204
Postai cím: Őszi Utca 3
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11042851204
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
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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Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (17466/2022)
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: Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 20367664202
Postai cím: Zsolnay Vilmos Utca 37.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kőszegi Sámuel
Telefon: +36 301808791
E-mail: koszegi.samuel@zsn.hu
Fax: +36 72500360
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.zsokkft.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.zsokkft.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
ZSÖK GINOP - médiavásárlás
Hivatkozási szám: EKR000549442022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

934

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79340000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az ajánlattevő feladata a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. által koordinált GINOP-7.1.6-16-2017-00006
– A Pécsi „Világörökségi Negyed” fejlesztése projekt kommunikációs (és marketingkommunikációs)
feladatai ellátásának támogatása érdekében tájékoztatás céljából történő médiavásárlás és egyéb, a
médiavásárláshoz kapcsolódó médiaügynökségi szolgáltatás (különösen marketingkommunikációs és
egyéb kommunikációs tevékenység, archívumkészítés, jelentések készítése) biztosítása és nyújtása a ZSÖK
folyamatosan felmerülő igényeinek megfelelően, amelynek főbb irányvonalai az alábbiak:
• A Pécsi „Világörökségi Negyed” fejlesztése projekt széleskörű megismertetése, elfogadtatása és
társadalmi támogatottságának megteremtése, a lehető legtöbb fizetőképes látogató megszólítása, helyi,
regionális, országos és nemzetközi tömegkommunikációs csatornán keresztül.
• Médiatervezési és médiavásárlási, valamint az ehhez szükséges ügynökségi szolgáltatások ellátása.
• A Pécsi „Világörökségi Negyed” fejlesztése pályázathoz kapcsolódó kommunikációs és
marketingkommunikációs feladatok végrehajtása érdekében teljes körű, szakszerű és határidőre történő
tájékoztatási feladatok megvalósítása, ezen belül a médiastratégia megtervezése és megvalósítása,
valamint ezen tevékenységek összehangolása, kapcsolattartás a ZSÖK NKft. ezen területeinek
munkatársaival, a médiumok képviselőivel.
• A feladatleírásban szereplő médiatartalmak előállítása, gyártása.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 24000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
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Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: ZSÖK GINOP - médiavásárlás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

79340000-9

További tárgyak:

79341000-6

Kiegészítő szójegyzék

79341100-7
79341200-8
79341400-0
79342200-5
79342000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7621 Pécs, Apáca u. 8., 7621 Pécs, Szent István tér (Ókeresztény
Mauzóleum), 7621 Pécs, Sétatér (Cella Septichora Látogatóközpont)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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.
Ajánlatkérő keretszerződést kíván kötni a GINOP-7.1.6-16-2017-00006 – A Pécsi „Világörökségi Negyed”
fejlesztése projekt lezárásáig, de maximum a szerződés aláírását követő 18 hónapig, határozott
időtartamra, a keretösszeg 70 %-ának lehívási kötelezettsége mellett.
A szerződés keretösszege: nettó 24 000 000 HUF.
A nyertes ajánlattevő feladata a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. (továbbiakban: ZSÖK
NKft.) által koordinált A Pécsi „Világörökségi Negyed” fejlesztése projekt kommunikációs (és
marketingkommunikációs) feladatai ellátásának támogatása érdekében tájékoztatás céljából történő
médiavásárlás és egyéb, a médiavásárláshoz kapcsolódó médiaügynökségi szolgáltatás (különösen
marketingkommunikációs és egyéb kommunikációs tevékenység, archívumkészítés, jelentések készítése)
biztosítása és nyújtása a ZSÖK NKft. folyamatosan felmerülő igényeinek megfelelően, amelynek főbb
irányvonalai az alábbiak:
• A Pécsi „Világörökségi Negyed” fejlesztése projekt széleskörű megismertetése, elfogadtatása és
társadalmi támogatottságának megteremtése, a lehető legtöbb fizetőképes látogató megszólítása, helyi,
regionális, országos és nemzetközi tömegkommunikációs csatornán keresztül.
• Médiatervezési és médiavásárlási, valamint az ehhez szükséges ügynökségi szolgáltatások ellátása.
• A Pécsi „Világörökségi Negyed” fejlesztése pályázathoz kapcsolódó kommunikációs és
marketingkommunikációs feladatok végrehajtása érdekében teljes körű, szakszerű és határidőre történő
tájékoztatási feladatok megvalósítása, ezen belül a médiastratégia megtervezése és megvalósítása,
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valamint ezen tevékenységek összehangolása, kapcsolattartás a ZSÖK NKft. ezen területeinek
munkatársaival, a médiumok képviselőivel.
• A feladatleírásban szereplő médiatartalmak előállítása, gyártása.
• Médiastratégia és médiaterv kidolgozása, eszközök, timing meghatározása A Pécsi „Világörökségi
Negyed” fejlesztése pályázatban megfogalmazottakkal összhangban, annak végrehajtása, kapcsolódó
ügynökségi szolgáltatások ellátása
• A kiválasztott médiafelületek megvásárlása
• Médiavásárlás, ügynökség által generált reklám és pr-megjelenések teljes dokumentálása, támpéldányok
gyűjtése, rendszerezése és átadása, adathordozón való rögzítés, adathordozók átadása
• Fentiekkel kapcsolatos valamennyi beszámoló és jelentés, médiaértékelés, megjelenések igazolása.A
részletes műszaki leírást és feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Tervezetten 3db átfogó, integrált több médiatípuson futó kampány a projekthelyszínek bezárásához és
átadásához, valamint a kiállítási tartalmak elkészítéséhez illesztve.
(Részletes mennyiségi adatok és specifikációk a műszaki leírásban és árazatlan költségvetésben
találhatóak
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.6-16-2017-00006
II.2.9) További információ:
1. Ajánlatkérő jelen felhívás II.2.5. pontjának kiegészítéseként rögzíti, hogy az „Nettó ajánlati ár (HUF)” az
alábbi alszempontokból áll:
1.1. Kedvezmények átlagos mértéke a mindenkori listaárhoz képest (%) az ár részletező tábla szerint /
Súlyszám: 80
1.2. Nettó egységárak alapján kalkulált nettó ajánlati ár (HUF) az ár részletező táblázatban foglaltak
szerint / Súlyszám: 20
Fogalmak:
Lisatár: az adott médiatulajdonos által publikált, adott médiumra vonatkozó és érvényben lévő,
kedvezmények nélküli hirdetési ár.
Net-net ár: az árrészletező excel tábla t sorszámokkal jelölt automatikusan képződő (sárga hátterű) cellái,
olyan vállalt százalékos kedvezménnyel csökkentett listaárai (az I oszlopban található megjegyzések
figyelembevételével), amelyek lehetővé teszik az adott %-os árkedvezmények fordítottan arányos
összehasonlítását.
A Net-net ár kiszámítása az alábbiak szerint történik: 100*(1-Ajánlattevő listaárhoz képest vállalt
árkedvezménye %-ban, az adott médiumra).
Listaárból kapott kedvezmény: az ügynökség (Ajánlattevő) által megajánlandó kedvezmény egységár (%),
melyet az árrészletező excel tábla t sorszámokkal jelölt (kék hátterű) D oszlopában található cellákban kell
megadni.
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Ügynökségi kedvezménynek tekintjük mindazon kedvezményeket, amelyet a kereskedelmi gyakorlat
szerint az ügynökségek (Ajánlattevő) az egyes médiumoktól kapnak a legtöbbször egy éves időszakra
előre vállalt médiavásárlási volumeneik teljesítése függvényében.
Ügynökségi jutaléknak, munkadíjnak tekintjük mindazon jutalékot, munkadíjat, amelyet a hirdető
(Ajánlatkérő) fizet az ügynökség (Ajánlattevő) számára, ennek értéke a gazdasági reklámról szóló törvény
szabályozása alapján a médiaköltség 15%-a.
.
Nettó ár: A 1.2. részszempont árrészletező excel tábla sorszámokkal jelölt, (kék hátterű) D oszlopában
található cellái, melyekre az Ajánlattevő egyenként ajánlati egységárat jelöl meg (Ft/db) (az I oszlopban
található megjegyzések figyelembevételével) és a (sárga hátterű) F oszlopban található automatikusan
képződő cellák.
2., KIEGÉSZÍTÉS A II.2.5) PONTHOZ: Ajánlatkérő jelen eljárásban a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési
szempontját alkalmazza, mivel az ajánlatkérő igényeinek a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan
meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatások felelnek meg és a
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb
ár értékelése szolgálja [Kbt. 76. § (5)]
3., AK a II.2.7. (A szerződés, keretmegállapodás vagy DBR időtartama) pontban rögzített 18 hónap alatt 540
naptári napot ért.
4., A közbeszerzési eljárás teljes neve (karakterkorlátozás miatt nem szerepel korábban):
GINOP-7.1.6-16-2017-00006 - A Pécsi „Világörökségi Negyed” fejlesztése projekthez kapcsolódó marketing
és kommunikációs feladatok ellátásához szükséges médiatervezés és médiavásárlás, kommunikációs
felületek megteremtése, valamint a kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások ellátása.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
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08758 / 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: SZ/II-870/2022 Rész száma: Elnevezés: ZSÖK GINOP - médiavásárlás
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: 2022/08/12 (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: Media Dynamics Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25597598241
Postai cím: Bécsi Út 33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
E-mail: orsolya.toth@mdcs.hu
Telefon: +36 303112543
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13910599
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25597598241
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: 24000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.159

939

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: Wavemaker Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12158485244
Postai cím: Alkotás Utca 53
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
E-mail: timea.duloova@wmglobal.com
Telefon: +36 18018172
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 12158485244
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 24000000 Pénznem: HUF
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Wavemaker Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12158485244
Postai cím: Alkotás Utca 53
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
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Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12158485244
Hivatalos név: Media Dynamics Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25597598241
Postai cím: Bécsi Út 33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25597598241
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:
2022/08/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Bajna Község Önkormányzata (17618/2022)
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: Bajna Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15729734211
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 1.
Város: Bajna
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pallagi Tibor polgármester
Telefon: +36 33506110
E-mail: bajna@bajna.hu
Fax: +36 33447114
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bajna.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.gov.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Minibölcsőde kialakítása Bajnán, ismételt 2
Hivatkozási szám: EKR001077122022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az épületben jelenleg óvoda üzemel. A tervezett bölcsőde bővítésként valósul meg, kiszolgáló
helyiségeinek egy része a meglévő épületben kap helyet. A bölcsőde legfeljebb 7 fővel üzemelő
mini bölcsődeként valósul meg.
A bölcsőde bejárata az óvoda bejárata mellett, attól elkülönítve kerül kialakításra. A bejárat egy
átadó-öltöző helyiségre nyílik, amely megközelíthető a dolgozók számára az óvodából is. Az
öltözőből a csoportszoba és a gyerekfürdő közelíthető meg. A bölcsödéhez fedett terasz és lekerített
játszóudvar tartozik.
A meglévő óvodán belül 3 helyiséget érintő kisebb átalakítások lesznek. A tornaszoba egy
közlekedővel csökken és az egyik wc. helyiség a bölcsődei dolgozók részére lesz kialakítva. A
konyha techonológiája nem változik.
A bölcsőde tűzvédelmi besorolása miatt külön tűzszakaszt alakítanak ki, részletes leírás a
tűzvédelmi leírásban. Ennek következtében a meglévő tornaszoba és a közlekedő folyosó felé nyíló
ablakok befalazásra kerülnek.
Az óvoda épület bővítésével és kisebb átalakításával kialakuló helyiségek alapterülete: 709,5 m²

941
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Parkolómérleg:
szükséges személygépkocsi várakozóhely → 2 álláshely (1db + 1 db akadálymentes)
tervezett személygépkocsi várakozóhely → 2 álláshely (1db + 1 db akadálymentes)
Kerékpár elhelyezés: - az épület bővítése miatt, a meglévőek mellé 2 db kerékpár elhelyezéséről
kell gondoskodni. Ezek elhelyezése a tárgyi ingatlanon, a gyalogjárda melletti kerékpártartó
állványon történik.
Szerkezeti kialakítás:
-Alapozás: Meglévő: Sávalap. A tervezett főfalak alá beton sávalapot lett tervezve. Az alapsíknak
meg kell egyeznie a meglévő alap síkjával. A közelben egy földalatti acéltartály található, melynek
síkját nem lehet tudni a kivitelezésnél az acéltartály alsó síkjáig kell levinni a tervezett alapsíkot.
-Falszerkezetek: Meglévő: vázkerámia falazat. Tervezett: Az épület külső teherhordó falait
Porotherm 30 N+F téglából tervezték.
-Tetőszerkezet: Meglévő: lapostető. Tervezett: A bővítés félnyeregtető jellegű, alacsony hajlású 7
fokos tető.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
16309 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: a következő dátumtól számítva:
A következő helyett:
2022/08/16
Helyesen:
2022/08/23
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:

Kiegészítő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/08/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

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: 2022/08/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
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.
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________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Balatonalmádi Város Önkormányzata (17559/2022)
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: Balatonalmádi Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15734226219
Postai cím: Széchenyi Sétány 1.
Város: Balatonalmádi
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8220
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fabó Péter polgármester
Telefon: +36 88542437
E-mail: pmhivatal@balatonalmadi.hu
Fax: +36 88542437
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balatonalmadi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Úthálózat fejlesztése, javítása -NEM engedélyköt_
Hivatkozási szám: EKR001058442022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233220-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Balatonalmádi úthálózat fejlesztése, javítása (nem engedélyköteles) II.
1. részfeladat: Balatonalmádi 908/1 hrsz Szabadság utca (Kurcz Rudolf u. Noszlopy G. u. közötti szakaszon)
A meglévő burkolat felújítása 174 m3 AC11. A kivitelezés során a teljes szabályozási szélességben belüli
terület rendezését kell elvégezni, a következő munkafolyamatokkal: - Egyoldali járda burkolatfelújítása
375 fm-en. – az útpálya burkolat helyreállítása, illetve a kétirányú forgalomhoz szükséges szélesítés. – a
fennmaradó felületeken parkoló vagy zöldfelület kialakítása. - csapadékvíz elvezetés megoldása.
2. részfeladat: Balatonalmádi 1099 hrsz. Noszlopy Gáspár utca burkolatszélesítése parkolóhelyek
kialakításához, az utca forgalmi rendjének változtatására (egyirányúsítása) tekintettel: - a meglévő
aszfalt burkolat minimális szélesítésével, és a zöldsáv megszüntetésével 24 db +1 db akadálymentes 45
fokos beállású új parkolóhely biztosítható. 10 m3 AC11. Egyoldali járda burkolatfelújítása 90 fm-en. – a
parkolóhelyek kialakítása a környező utcák forgalmi rendjére is hatással lesz. A Hétvezér u. Bajcsy u. felé, a
Noszlopy u. a Bajcsy és a Hadak u. közötti szakasz a Hadak útja felé válik egyirányúvá.
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3. részfeladat: Balatonalmádi 11049/1 hrsz-ú Galagonya utca – Szabadságkilátó utca és a Felsőörsi
utca közötti szakasza vonatkozásában. – A meglévő burkolat felújítás 61 m3 AC11, burkolat melletti
zöldterületek rendezése, csapadékvíz elvezetése megoldása.
4. részfeladat: Balatonalmádi 1468 hrsz. Szabolcs utca 200 fm hosszban. – A meglévő burkolat felújítása,
meglévő szegélyek átépítése, burkolat melletti zöldterületek rendezése csapadékvíz elvezetés megoldása.
Egyoldali járdaburkolat felújítása. A kivitelezési munkákat a később kialakítandó gyalogátkelőhely
figyelembevételével szükséges elvégezni.
5. részfeladat: Balatonalmádi 945 hrsz. Kurcz Rudolf utca vonatkozásában. – A meglévő burkolat felújítása
61 m3 AC11, járda felújítása, meglévő szegélyek átépítése, csapadékvíz elvezetés megoldása. Kétoldali
járda burkolatfelújítása 150 fm-en.
Valamennyi részfeladat esetében:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívásban és
az egyéb közbeszerzési dokumentumokban (valamennyi rész esetében) hivatkozhat meghatározott
gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre,
személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Minden ilyen esetben a megnevezés
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen ajánlati felhívásban
előírt, vagy az azzal - az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében
- egyenértékű termékre lehet tenni. Az egyenértékűséget nyertes ajánlattevőnek kell igazolnia,
bizonylatolnia.
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:
15216 / 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
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék
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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: 2022/08/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/31 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/08/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/31 (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:
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Ajánlatkérő kisebb pontosításokat tett a költségvetési kiírásokban (kiv. Szabolcs utca) és azt újra egységes
szerkezetben feltöltötte. Mintakeresztszelvényt és a műszaki leírást pontosította. Új ajánlati határidőt is
adott.
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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Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (17438/2022)
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: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12154481444
Postai cím: Akácfa Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hagymási Dóra Mária
Telefon: +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkv.hu/beszerzesek
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: 56-os villamos pályafelújítás (Budagyöngye)
Hivatkozási szám: EKR000939182022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45234126-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Hűvösvölgyi úton, Budagyöngye – Kelemen László utca között pályafelújítás tervezői művezetés
igénybevételével vállalkozási szerződés keretében.
Az elvégzendő munkák részletes leírását és mennyiségét a Közbeszerzési Dokumentumok (a
továbbiakban: KD) részét képező kivitelezési tervdokumentáció, az árazatlan költségvetés, valamint a
szerződéstervezet 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:
13818 / 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:
III . 1 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés biztosítékai:
A következő helyett:
Kötbér:
Ajánlatkérő késedelmes, vagy hibás teljesítés, valamint a teljesítés meghiúsulása esetén kötbért
érvényesít.
A kötbér alapja vállalkozói díj/ tartalékkeret/opciós díj
Késedelmi kötbér mértéke: a vállalkozói díj/tartalékkeret/opciós díj késedelmesen teljesített értékére
vetített napi 0,5 %, de legfeljebb összesen 15 %.
Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítéssel érintett vállalkozói díj/ tartalékkeret/opciós díj 15 %-a.
Meghiúsulási kötbér mértéke: a vállalkozói díj/tartalékkeret/opciós díj 15 %-a.
Vágányzár túllépés esetén alkalmazott kötbér mértéke: 500.000 Ft+ÁFA/alkalom + a Vállalkozói Díj 0,2%-a
naponta.
Jótállás:
Nyertes ajánlattevőnek legalább 24 hónap jótállást kell vállalnia, az ezen felüli jótállás vállalását
Ajánlatkérő külön szempontként értékeli.
Jólteljesítési biztosíték:
Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként (a továbbiakban:
jólteljesítési biztosíték) a Kbt. 134. § (3) bekezdése szerint a szerződés általános forgalmi adó és
tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-át kitevő biztosítékot köt ki. A nyertes ajánlattevőnek
a jólteljesítési biztosítékot a teljesítéskor a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően,
az
ajánlattevőként szerződő fél választása szerint kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.
A további részleteket a KD részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Helyesen:
Kötbér:
Ajánlatkérő késedelmes, vagy hibás teljesítés, valamint a teljesítés meghiúsulása esetén kötbért
érvényesít.
A kötbér alapja vállalkozói díj/ tartalékkeret/opciós díj
Késedelmi kötbér mértéke: a vállalkozói díj/tartalékkeret/opciós díj késedelmesen teljesített értékére
vetített napi 0,5 %, de legfeljebb összesen 15 %.
Hibás teljesítési kötbér mértéke: a vállalkozói díj/ tartalékkeret/opciós díj 15 %-a.
Meghiúsulási kötbér mértéke: a vállalkozói díj/tartalékkeret/opciós díj 15 %-a.
Vágányzár túllépés esetén alkalmazott kötbér mértéke: 500.000 Ft+ÁFA/alkalom + a Vállalkozói Díj 0,2%-a
naponta.
Jótállás:
Nyertes ajánlattevőnek legalább 24 hónap jótállást kell vállalnia, az ezen felüli jótállás vállalását
Ajánlatkérő külön szempontként értékeli.
Jólteljesítési biztosíték:
Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként (a továbbiakban:
jólteljesítési biztosíték) a Kbt. 134. § (3) bekezdése szerint a szerződés általános forgalmi adó és
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tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-át kitevő biztosítékot köt ki. A nyertes ajánlattevőnek
a jólteljesítési biztosítékot a teljesítéskor a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően,
az
ajánlattevőként szerződő fél választása szerint kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.
A további részleteket a KD részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

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:
III . 2 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A következő helyett:
Ajánlatkérő előírja, hogy nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára építési-szerelési
vagyon-, és felelősségbiztosítási szerződést kell kötnie, vagy meglévő biztosítását ki kell terjesztenie
legalább 100 millió Ft/év és 50 millió Ft/kár limitre.
Ajánlatkérő előírja, hogy nyertes Ajánlattevőként szerződő fél a szerződés teljesítése során köteles
biztosítani az Üvegkapu alkalmazását.
Nyertesség esetén a szerződés megkötéséig az III. 1.3. M2. pontban meghatározott, teljesítésbe bevonni
kívánt szakember(ek)nek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerinti MV-KÉ jogosultsággal, vagy ezzel
egyenértékű jogosultsággal szerepelni(ük) kell a kamarai névjegyzékben. Amennyiben a nyertes
ajánlattevő nem tesz eleget a szerződéskötés időpontjáig a nyilatkozatában foglalt kötelezettségeknek
és az általa megjelölt szakember(ek) bármelyike nem szerepel a kamarai névjegyzékben az előírt
jogosultsággal, azt ajánlatkérő jogosult úgy tekinteni, hogy a nyertes ajánlattevő nem tesz eleget a
szerződéskötési feltételeknek, továbbá az ajánlatától visszalépett és erre tekintettel az ajánlatkérő
mentesül a vele szemben a szerződéskötési kötelezettség alól a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján. A III.1.3.
M2. pont esetében a „felelős műszaki vezető” jelölés a szakember pozícióját jelöli, a jogosultság megléte
nem alkalmassági követelmény.
Helyesen:
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Ajánlatkérő előírja, hogy nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára építési-szerelési
vagyon-, és felelősségbiztosítási szerződést kell kötnie, vagy meglévő biztosítását ki kell terjesztenie
legalább 100 millió Ft/év és 50 millió Ft/kár limitre.
Ajánlatkérő előírja, hogy nyertes Ajánlattevőként szerződő fél a szerződés teljesítése során köteles
biztosítani az Üvegkapu alkalmazását.
Nyertesség esetén a szerződés megkötéséig az III. 1.3. M2. pontban meghatározott, teljesítésbe bevonni
kívánt szakember(ek)nek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerinti MV-KÉ jogosultsággal, vagy ezzel
egyenértékű jogosultsággal szerepelni(ük) kell a kamarai névjegyzékben. Amennyiben a nyertes
ajánlattevő nem tesz eleget a szerződéskötés időpontjáig a nyilatkozatában foglalt kötelezettségeknek és
az általa a III.1.3. M2 pontban megjelölt szakember(ek) bármelyike nem szerepel a kamarai névjegyzékben
az előírt jogosultsággal, azt ajánlatkérő jogosult úgy tekinteni, hogy a nyertes ajánlattevő nem tesz eleget
a szerződéskötési feltételeknek, továbbá az ajánlatától visszalépett és erre tekintettel az ajánlatkérő
mentesül a vele szemben a szerződéskötési kötelezettség alól a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján. A III.1.3.
M2. pont esetében a „felelős műszaki vezető” jelölés a szakember pozícióját jelöli, a jogosultság megléte
nem alkalmassági követelmény.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Az eljárás során beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések az Ajánlatkérő megítélése szerint szükségesek
a megfelelő ajánlattétel biztosításához, ezért Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (1) bekezdés alapján jár el. A
korrigendum keretében módosításra került a felhívás III.1.6. és III.2.2. pontja, a Közbeszerzési Útmutató
13.2. pontja, valamint a szerződéstervezet 2.2., 5.1., 6.6., 6.7., 7.3. pontja. A IV. számú korrigendum
keretében egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosulnak.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/16 (éééé/hh/nn)
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Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Bugyi Nagyközség Önkormányzata (17548/2022)
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: Bugyi Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15730356213
Postai cím: Beleznay Tér 1
Város: Bugyi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2347
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy András Gábor
Telefon: +36 29547502
E-mail: polgarmester@bugyi.hu
Fax: +36 29348464
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://bugyi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kerékpárosbarát fejlesztés Bugyi Nagyközségben
Hivatkozási szám: EKR001148732022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A beruházás tárgya kerékpárút létesítése Bugyi OBO Ipari park és a XXX. számú csatorna közötti szakaszán,
valamint a meglévő szakasz felújítása az alábbi, főbb mennyiségek szerint:
Nyertes ajánlattevő feladatát képezik különösen az alábbi feladatok:
• Obo Bettermann és a XXX. számú csatorna közötti 1581,5 m kerékpárút megépítése,
• 2000 m2 kerékpárút felújítása
• 2 db okos zebra kiépítése
• 1 db sebességmérő telepítése
• 1 db napelemes kerékpártöltő állomás telepítése
• 3 db kandelláber telepítése
Kerékpárút pályaszerkezete:
o 3,0 cm AC 8 kopó
o 4,0 cm AC 11 kötő
o 5,0 cm FZKA 0/22
o 20,0 cm FZKA 0/56
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o 25,0 cm Homokos kavics fagyvédő réteg.
o 1 rtg. nem szőtt geotextilia min. 30 kN/m.
o Tömörített altalaj
o Padkarendezés 0,50 m szélességben, tömörített föld padka, műtrágyázással, füvesítve.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá Bugyi 52104 országos közút (10+129 - 9+433 kmsz-ek között,
Új utcától az OBO BETTERMANN HUNGARY KFT kerítésének a bejáratáig, meglévő egyesített gyalog és
kerékpárút felújítása is a műszaki dokumentumokban foglalt mennyiségek szerint.
A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes információkat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
17130 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ár szempont megnevezés
A következő helyett:
Helyesen:
Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)

Kiegészítő szójegyzék
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Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ár szempont súlyszám / jelentőség
A következő helyett:
Helyesen:
70
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a felhívásban kizárólag az Ár szempont megnevezését és a hozzá tartozó súlyszámot pótolta, a
felhívásban, illetve a közbeszerzési dokumentumokban egyéb módosítás nem történt.
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
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Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (17446/2022)
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: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15726906206
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gonda Csaba
Telefon: +36 62530166
E-mail: gonda.csaba@hodmezovasarhely.hu
Fax: +36 62530192
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hodmezovasarhely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Városháza homlokzatának és tornyának felújítása 2
Hivatkozási szám: EKR001020302022
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 munkálatok az északi homlokzatra és a toronyhomlokzatokra, a torony körüljárójára és vörösréz
sisakjára, valamint a homlokzathoz csatlakozó felületekre (főhomlokzati erkély), azok meglévő
szerkezeteinek felújítására, pótlására terjednek ki a beavatkozások, a városháza hasznos alapterülete
változatlan marad, az épület használati szintjein munkavégzés nem lesz.
Homlokzatképzési munkák:
A Kivitelezőnek el kell végeznie minden, a vakolt homlokzatokkal kapcsolatos munkát, ideértve a
tagozatok, ornamentika helyreállítását, pótlását, a homlokzaton lévő szerelvények, kiegészítő szerkezetek
(lámpák, kamerák, stb.) le- és felszerelését, az esetlegesen szükséges szakértői vélemények beszerzését, a
felületek kiegyenlítését, alap-és fedő vakolati rétegek felhordását, a meglévő vakolatok javítását. A feladat
részét képezi a meglévő vakolattagozatok javítása és a tervszerinti vakolattagozatok elkészítése, illetve a
lábazat vakolása.
A homlokzati vakoló munkák részeként a kivitelezőnek biztosítani kell minden szükséges
segédszerkezetet, ideértve a homlokzatok állványozását.
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A kivitelezési feladat részeként a Kivitelezőnek el kell készíttetni a szükséges restaurálási terveket (kő-,
kovácsoltvas-, díszbádog-, stb. szerkezetek) és azt előzetesen jóvá kell hagyatnia az örökségvédelmi
hatósággal.
Lábazat (alsó kőlábazat és a pinceszintet záró övpárkány között)
A kikapart, kimélyített és megtisztított fugákat Baumit Sanova vakolat W-vel kell kitölteni, kritikusabb
falfelületeknél horganyzott fémrabic háló erősítés szükséges lehet.
A pinceszintet záró övpárkány fölötti homlokzatszakaszok eltávolított vakolatának pótlása:
A megtisztított téglafelületre előfröcskölő kerül 50 %-os fedéssel (anyagszükséglet: kb. 5 kg/m2; várakozási
idő: 3 nap). Egyrétegű trassz vakolat min. 2,5 cm vastagságban (anyagszükséglet: kb. 10 kg/m2/cm;
várakozási idő 7 nap/vakolatcentiméter), kétrétegű felhordásnál az első réteget vakolatfésűvel áthúzni,
a második réteget eldörzsölni kell (két réteg közötti várakozási idő, lásd: műszaki lap!) szilikát festék
(anyagszükséglet: kb. 0,35 l/m2 2 rétegben, beleértve az alapozást is)
Tekintettel arra, hogy a fennmaradó régi alapvakolat és az újonnan felhordott felújító vakolat felülete
eltérő megjelenést fog adni, ezért az egységes homlokzati falfelület elérésének érdekében mindkét
alapfelületre felhordható festhető simító réteg alkalmazására van szükség. A várakozási idők letelte után
(!) a lealapozott régi cementes vakolat, ill. a durván elhúzott trassz vakolat egységes felületének eléréséhez
vakolatsimító (a „glettelés” szerepét betöltő) termékekkel kell összedolgozni a két alapfelületet.
Felületképzés:
A felületképzés folyamatos munkavégzéssel kerül felhordásra, azonos szín- és felületi kialakítással.
Amennyiben a munkavégzésben a munkahézag hagyása elkerülhetetlen, azt a homlokzatosztással
összhangban, pl. ablakpárkány vagy szemöldök vonalában kell megtenni. Munkahézag esetén takaró
szalagot kell elhelyezni a kívánt magasságban, melyre a vakolatot fel kell hordani. A szalagot a vakolat
nedves állapotában el kell távolítani, hogy egyenes vonalat kapjunk. A következő munkafázis ezt követően
úgy folytatható, hogy a már elkészült felületet védjük meg takaró szalaggal.
A bedolgozás és a vakolat kötése alatt a hőmérséklet nem lehet alacsonyabb mint +5 ºC, +25 °C felett
a felhordás nem javasolt. A friss vakolatot a kiszáradásig védeni kell a kedvezőtlen időjárási hatásokkal
szemben. A felület egyenletességének meghatározására a DIN 18202 előírásai alkalmazandók.
A vakolat befejező rétege szilikát festék és alapozó.
A jelentősebb kiülésű tagozatok profilját a terv szerinti helyeken durván ki kell falazni kisméretű tömör
téglából. A durván előkészített tagozattestre fel kell csapkodni a vakolatot, majd bádogból kivágott
sablonnal kell kihúzni a tagozatot. Párkányok húzásánál a sablont vezetősínen kell vezetni. A húzott
tagozatot ezután szabad kézzel kell javítani, illetve tisztázni. A párkányoknál a meglévő párkányprofilok
alapján kell a sablont elkészíteni, míg az ablakkeretezéseknél a terv szerinti profilt kell alkalmazni. A
tagozatok húzásához a homlokzati vakolat kötőanyagban dúsított, „keményebb” változatát kell alkalmazni
dolomitőrlemény hozzáadásával. Fontos, hogy a keményebb felületképző vakolat a későbbiekben se
„húzza le” az alsóbb vakolatrétegeket. A vakolat befejező rétege szilikát festék és alapozó.
Bádogozás:
A kivitelezőnek jelen fejezetben leírtak szerint el kell végeznie a homlokzati tagozatok fémlemez fedésével
és az ablakpárkányok cseréjével kapcsolatos feladatot. A lemez anyaga előpatinázás nélküli (sajátfényű)
titáncink lemez. A bádogos szerkezeteket a tetőn alkalmazott fémlemez fedésekkel megegyező titáncink
lemezekből kell készíteni.
Az építészeti tagozatok lefedését, párkányokat 8°-os lejtéssel rendelkező bádogozással kell készíteni. A
fémlemez párkányt felemelkedés és lebegés ellen nem rozsdásodó alapanyagból készült fülekkel kell
biztosítani. A véglezárásokat és toldásokat a rendszerhez tartozó végelemekkel kell megoldani. Gondosan
kell ügyelni ezeknek a pontoknak a tömítettségére. A párkányok anyagának meg kell egyezni a tető
bádogozásához használt anyagokkal. A párkányok, tagozatok, fallefedések bádogozását, hosszirányban
csak korcolással lehet toldani. Ahol műszakilag másképp nem oldható meg, a bádogozást ENKOLIT
ragasztóval kell rögzíteni.
Díszbádogos szerkezetek:
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A díszbádogos szerkezetek a toronysisak kivételével a fémlemez tetőfedésekkel megegyező anyagból
készülnek, azaz titáncink lemezből. A formák kialakításakor lágyabb, cizellált építészeti tagozatok
kialakítására szolgáló RHEINZINK lemezt (MD) kell alkalmazni. A toronysisak esetében vörösréz lemezt
kell alkalmazni a fedés és az építészeti tagozatok kialakításához. A tagozatok, amennyiben azok cseréje,
utángyártása szükséges, a meglévők pontos másolataiként kell elkészüljenek, ezért azok részletes
felmérését és dokumentálását el kell végezni, amint a szerkezetek hozzáférhetővé válnak.
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:
15155 / 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: 2022/08/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/29 (éééé/hh/nn)
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Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő 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: 2022/08/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás kérésnek megfelelően módosította az árazatlan költségvetést. A
fentiekre tekintettel a megfelelő ajánlattétel érdekében az ajánlattételi határidő módosításra került.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (17647/2022)
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: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
Nemzeti azonosítószám: 15756817251
Postai cím: Törökvész Út 32-34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1022
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Zsolt
Telefon: +36 13364817
E-mail: beszerzes@nbsz.gov.hu
Fax: +36 13364807
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://nbsz.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: CTI alap-és kiegészítő tanfolyamok
Hivatkozási szám: EKR000464592022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
80600000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kiberbiztonsági információs szolgáltatási képesség megalapozása projekt megvalósításához CTI képzések
beszerzése.
- SANS FOR578 Cyber Threat Intelligence vagy azzal egyenértékű szakmai tartalommal 5 fő részére,
-SANS SEC487 Open-Source Intelligence vagy azzal egyenértékű szakmai tartalommal 3 fő részére.
A képzések online képzés formájában valósulnak meg. A képzések nyelve magyar vagy angol.
A részletes követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező
követelményspecifikáció 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:
/ (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
Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)

V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
x A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
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
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Orfű Község Önkormányzata (17669/2022)
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: Orfű Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15332855202
Postai cím: Széchenyi Tér 1.
Város: Orfű
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7677
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Füziné Kajdy Zita
Telefon: +36 72598115
E-mail: polgarmester@orfu.hu
Fax: +36 72598115
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://orfu.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://orfu.hu/
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Orfű, vízvezeték rekonstrukció - V. ütem
Hivatkozási szám: EKR001040632022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1-es csomag: Jelen ütemben az alábbi területek vízellátása került megtervezésre: Szabadság u., Jókai u.,
Sűrű köz, Jorga utca, Mecsekszakáli tároló.
A területen a meglévő AC cső átépítésre kerül.
A tervezési terület közművesített, meglévő szennyvízcsatorna, vízhálózat, gázhálózat, üzemel. Az
elektromos energiaellátás légvezetékes hálózatról történik.
A meglévő elosztóvezeték DN80 ac nyomócsőből épült.
2-es csomag: Jelen ütemben az alábbi területek vízellátása került megtervezésre: Dollár és Kossuth utca
(Dk160 KPE vezetékkel).
Jelen ütemben az alábbi területek vízellátása került megtervezésre: Dollár és Kossuth utca (Dk160 KPE
vezetékkel).
A tervezési terület közművesített, meglévő szennyvízcsatorna, vízhálózat, gázhálózat, üzemel. Az
elektromos energiaellátás légvezetékes hálózatról történik.
A Kossuth és a Dollár utcában Dk 160 KPE vízvezeték épül, amely összeköti a meglévő hálózatot az I-II
ütemben tervezett vezetékkel.
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3-as csomag:
A rekonstrukciós tervet Orfű Község Önkormányzatának megbízásából készítettük el. A rekonstrukcióval
érintett ivóvíz vezeték szakasz Orfű Község Önkormányzatának tulajdonában áll, üzemeltetését a DRV Zrt.
végzi.
Jelen ütemben az alábbi területek vízellátása került megtervezésre: 100 telek, Dollár utca, Mecsekrákosi
utca, Diás utca és új kút nyomóvezeték, Kalaphegyi tározó.
A teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok részét képező
műszaki dokumentáció tartalmazza.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
VI . 3 . 9
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
A felhívásra vonatkozó további információk a felhíváshoz mellékelt külön dokumentumban kerültek
meghatározásra, így kérjük a teljes dokumentáció áttanulmányozását!
Ajánlatkérő különösen felhívja a figyelmet az alábbiakra:
Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart. A helyszíni bejárás időpontja 2022. augusztus 4. (csütörtök) 9:00 óra.
Találkozó helyszíne: 7677 Orfű, Széchenyi tér 1.
Ajánlatkérő az ajánlattevők számára gazdasági társaság létrehozását nem teszi lehetővé.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki, illetve szakmai
alkalmassági feltételek és igazolások a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek
meghatározásra.
Ajánlatkérő nevében eljáró Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: Bőhl Attila (Lajstromszám:
00937)
Helyesen:
A felhívásra vonatkozó további információk a felhíváshoz mellékelt külön dokumentumban kerültek
meghatározásra, így kérjük a teljes dokumentáció áttanulmányozását!
Ajánlatkérő különösen felhívja a figyelmet az alábbiakra:
Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart. A helyszíni bejárás időpontja 2022. augusztus 4. (csütörtök) 9:00 óra.
Találkozó helyszíne: 7677 Orfű, Széchenyi tér 1.
Ajánlatkérő az ajánlattevők számára gazdasági társaság létrehozását nem teszi lehetővé.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki, illetve szakmai
alkalmassági feltételek és igazolások a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek
meghatározásra.
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Ajánlatkérő nevében eljáró Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: Bőhl Attila (Lajstromszám:
00937)
Előzmény hirdetmény száma: 16132/2022
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 . 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: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
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Dátum: 2022/08/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések megfelelő megválaszolásának érdekében
módosítja az ajánlattételi határidőt.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Pannonhalma Város Önkormányzata (17425/2022)
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: Pannonhalma Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15727873208
Postai cím: Dózsa György Utca 10
Város: Pannonhalma
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9090
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Glavanits Judit FAKSZ
Telefon: +36 704546198
E-mail: iroda@aureummalum.hu
Fax: +36 96554219
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://onkormanyzat.pannonhalma.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR001200362022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Pannonhalma Város Önkormányzata a TOP-2.1.1-21-GM1-2022-00015 azonosító számú pályázati
felhíváshoz kapcsolódóan támogatásban részesült a Dózsa György u. 10. szám alatti épület energetikai
korszerűsítéséhez kapcsolódó építési beruházásának megvalósítására. A beruházás keretében a külső
nyílászárók cseréje, a határoló szerkezetek korszerűsítése, a padlásfödém hőszigetelése és napelemes
rendszer telepítése valósul meg.
További részletes műszaki információk a II.2.4. pontban és a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező
műszaki leírásban találhatók.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5)
bekezdéseinek értelmében a leírásban szereplő gyártmányú, eredetű, típusú dolog, eljárás, tevékenység,
személy, szabadalom vagy védjegy megnevezése csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történik, és mellé értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
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IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
17132 / 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: 2022/08/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (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:
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. .
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: 2022/08/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő saját hatáskörben észlelte, hogy a műszaki dokumentáció egy része korábban nem került
csatolásra (rajzos tervanyag), ennek pótlására került sor, ezzel összefüggésben az ajánlattételi határidő
arányos mértékben módosult.
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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Tarpa Nagyközség Önkormányzata (17649/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tarpa Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15732626215
Postai cím: Kossuth 23
Város: Tarpa
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4931
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szécsi Szabolcs
Telefon: +36 45488006
E-mail: hivatal@tarpa.eu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tarpa.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Önkormányzati étkeztetési fejlesztések
Hivatkozási szám: EKR001110902022
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:
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések című projekt keretében konyhaépület korszerűsítése, felújítása a
műszaki dokumentáció szerint.
A projekt keretében a meglévő épület szerkezeti rendszerének felújításával, átalakításával,
korszerűsítésével megvalósul egy korszerű 600 adagos konyha létrehozása, megtörténik a belső
konyhatechnológia komplett cseréje (nagykonyhai berendezések telepítése és üzembe helyezése).
Az épület a 60-as évek végén épült, az akkori kiselemes építőanyagok felhasználásával, hagyományos
falazott szerkezettel és vb födémmel. Alapterülete: 152,10 m2.
Bontási munkák:
- Az épület teljes belső padlózatát (padlóburkolat és hordozóréteg) fel kell bontani a kellő hőszigetelés
elhelyezése, valamint a teljesen új konyhatechnológiát kiszolgálandóan a víz és szennyvíz rendszer
újjáépítése okán.
- a teljes belső falburkolat elbontandó a villany és vízvezetékek elhelyezése céljából, illetve elavulás okán.
- a belső és külső nyílászárók elbontandók, a terven jelölt helyeken nyílás bontások és nyílás bővítések
elvégzendők.
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- a terveken jelölt válaszfalak elbontandók
- a tetőhéjazaton lévő hőszigetelésként és lejtésadó rétegként szolgáló salakfeltöltés elbontandó
- a csapadékcsatorna elbontandó,
Építési munkák:
- Az épület víz, szennyvíz és villanyhálózatát újra kell építeni a technológiai elrendezésnek és teljesítmény
igénynek megfelelően.
- Az épület padlószerkezetét a tervekben meghatározott rétegrendnek megfelelően újra kell építeni.
- Az épület belső falait újra el kell látni csempe falburkolattal, illetve festéssel.
- A nyílások befalazását, szűkítését, esetleges áthelyezését és bontását a terveknek megfelelően el kell
végezni.
- Az épület teljes külső hőszigetelését a nyílászáró cserékkel együtt el kell végezni.
- a tetőhéjazat cseréjével egyszerre a csatornázást el kell végezni.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési
dokumentumok szerinti esetleges meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, a Kbt. 58. § (4)
bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján Ajánlatkérő
azokkal egyenértékű megajánlásokat 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:
16211 / 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
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:

Kiegészítő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/08/17 (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:
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: 2022/08/17 (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:
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.
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1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Tarpa Nagyközség Önkormányzata (17650/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tarpa Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15732626215
Postai cím: Kossuth 23
Város: Tarpa
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4931
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szécsi Szabolcs
Telefon: +36 45488006
E-mail: hivatal@tarpa.eu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tarpa.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Külterületi út fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001122352022
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:
Mezőgazdasági bekötőút stabilizálása Tarpán című és VP6-7.2.1.1-21 kódszámú projekt kivitelezése a
műszaki dokumentáció alapján.
A beruházás keretében 3,00 méter széles stabilizált útburkolatot kell kialakítani 0,50-0,50 méter föld
útpadkával az út víztelenítésével. A kiépítésre kerülő út területe a vízelvezetéssel és szabványoknak
megfelelő nyomvonalvezetéssel a meglévő földúténál több területet nem igényel. Az érintett út
külterületen található, mezőgazdasági területeket feltáró út.
A szakasz kezdetén csatlakozik a 0117/5 hrsz.-ú aszfaltburkolt úthoz, a végében a 0125 hrsz.-ú útban
végződik. Az érintett szakasz teljes hossza 2246,34 m.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

974
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16134 / 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: 2022/08/17 (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
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Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/08/17 (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:
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
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Zsáka Nagyközségi Önkormányzat (17564/2022)
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: Zsáka Nagyközségi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15728489209
Postai cím: Szabadság Tér 1
Város: Zsáka
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4142
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Hajdu- Támba Hanga Mária
Telefon: +36 202451108
E-mail: dr.hajdu.hanga@gmail.com
Fax: +36 11111111
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zsaka.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.zsaka.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Külterületi utak felújítása Zsákán
Hivatkozási szám: EKR000706252022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233223-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt keretében külterületi utak
stabilizálását, burkolat felújítását és csapadékvíz-elvezetését kívánja megvalósítani.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
15536 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
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A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: a következő dátumtól számítva:
A következő helyett:
2022/08/22
Helyesen:
2022/09/05
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: 2022/08/22 (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:
. .
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: 2022/08/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/09/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Az egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosulnak.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/15 (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. (16384/2022)
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 12069758
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 Kapuváron
Hivatkozási szám: EKR001529702019
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 Kapuváron
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: 9330 Kapuvár, Hidászi utca 1323/4
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
9330 Kapuvár, Hidászi utca 1323/4 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:
22024 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tanuszoda kivitelezése Kapuváron
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/11/24 (éééé/hh/nn)
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V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mikolasek Építő és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39995061
Postai cím: Új Utca 51
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: Magyarország
E-mail: eva.visyne@mikolasek.hu
Telefon: +36 709304663
Internetcím(ek): (URL) www.mikolasek.hu
Fax: +36 96337203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 950156201
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: 9330 Kapuvár, Hidászi utca 1323/4
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
9330 Kapuvár, Hidászi utca 1323/4 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: 525
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: 950156201
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mikolasek Építő és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39995061
Postai cím: Új Utca 51
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: Magyarország
E-mail: eva.visyne@mikolasek.hu
Telefon: +36 709304663
Internetcím(ek): (URL) www.mikolasek.hu
Fax: +36 96337203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/03/17 (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 525 nap,
amelybe a műszaki átadás-átvételi eljárás ideje nem számít bele.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.159

984

Kötbérterhes részhatáridő: az Ötödik Fizetési Mérföldkő elérésének a határideje, amely a munkaterület
átadásától számított 288 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 Kapuváron” (a továbbiakban: „Beruházás”) tárgyban a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként 2020. november 24. 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. november 24.
napján hatályba lépett.
Folytatása következik 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: 950156201 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 950156201 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A 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. március 10. napján kelt levelében jelezte a BMSK felé, hogy az épület nem
rendelkezik az üzempróba lefolytatásához feltétlenül szükséges villamos és gáz csatlakozással, továbbá,
hogy a medence fűtés hőcserélő esetében eltérés van az uszodagépész terv és költségvetés, valamint az
épületgépészeti terv között.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.159

985

1.5. Megrendelő a 2022. március 17. napján kelt válaszlevelében jelezte a Vállalkozó felé, hogy a végleges
elektromos mérőóra mielőbbi felszerelése kapcsán folyamatos kapcsolatban van a Szolgáltatóval,
míg a gáz mérőóra időközben – 2022. március 16-án – felszerelésre került. A Megrendelő a hőcserélő
vonatkozásában arról tájékoztatta a Vállalkozót, hogy a mielőbbi válasz megadása érdekében az épület
tervezőjével felvette a kapcsolatot és kérte a kapcsolási rajz megküldését, melyet rendelkezésre állása
esetén haladéktalanul továbbítani fog a Vállalkozó részére.
1.6. Az 1.3.-1.5. pontban foglaltakra tekintettel a Felek a jegyzőkönyvet (1. számú melléklet) vettek fel
a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésével kapcsolatos körülmények 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 az V. pontban meghatározott – Vállalkozó ellenőrzési körén kívül eső – akadályok
elhárultak, továbbá ha ezt követően a Vállalkozó a szükséges üzempróbákat lefolytatta azzal, hogy a
Szerződésben jelenleg rögzített teljesítési véghatáridőt a Vállalkozó így nem tudja tartani.
Felek rögzítik, hogy a Beruházás határidőben történő befejezését ily módon akadályozó körülmények
miatt a Szerződés módosítása is szükséges lesz, mellyel összefüggésben a Vállalkozó az akadályozó
körülmények 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.”
1.7. Felek rögzítik, hogy valamennyi fentebb megjelölt akadályozó körülmény elhárult, melyre tekintettel a
Felek a Szerződés véghatáridejének módosítása iránt intézkedni tudnak.
1.8. 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.
1.9. Felek a fentiekben foglaltak alapján a Szerződést az alábbiak szerint módosítják.
1.10. Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosításra
a) az 1.3. – 1.7. 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 1.8. 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:
2022/08/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Füzesabonyi Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság (15630/2022)
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: Füzesabonyi Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14565258210
Postai cím: Mátyás király Út 29
Város: Füzesabony
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3390
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schmetzné dr. Balogh Szilvia
Telefon: +36 36542510
E-mail: igazgatas@fuzesabony.hu
Fax: +36 36123456
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fuzesabony.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Füzesabony Ipari Park közműépítés II. ütem
Hivatkozási szám: EKR001240472021
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: Útépítés
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

További tárgyak:
45233226-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Füzesabony, hrsz.: 3032/2
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b)
pont].
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Fő munkanemek és mennyiségek:
365 m útépítés.
1. Humuszleszedés 20 cm vtg-ban (helyszínen deponálva): 980 m3
2. További földkiemelés tükörszintig (helyszínen deponálva): 2120 m3
3. Tükörkészítés, altalaj tömörítés: 4.980 m2
4. AC-11 kopó/F kopóréteg készítése 5 cm vtg-ban: 121 m3
A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, a műszaki leírás valamint az árazatlan költségvetés
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-15-HE1-2016-00003
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
08706 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Útépítés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/04/22 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 14904134244
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu
Telefon: +36 18831700
Internetcím(ek): (URL) www.colas.hu
Fax: +36 18831799
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 69699066
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
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Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

További tárgyak:
45233226-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Füzesabony, hrsz.: 3032/2
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b)
pont].
Fő munkanemek és mennyiségek:
365 m útépítés.
1. Humuszleszedés 20 cm vtg-ban (helyszínen deponálva): 980 m3
2. További földkiemelés tükörszintig (helyszínen deponálva): 2120 m3
3. Tükörkészítés, altalaj tömörítés: 4.980 m2
4. AC-11 kopó/F kopóréteg készítése 5 cm vtg-ban: 121 m3
A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, a műszaki leírás valamint az árazatlan költségvetés
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: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 80026566
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 14904134244
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu
Telefon: +36 18831700
Internetcím(ek): (URL) www.colas.hu
Fax: +36 18831799
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/05/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A kivitelezés során pótmunka elvégzésére merült fel igény, miszerint a 0+219 – 0+588 km.sz. között
kialakítandó bekötőút építéséhez szükséges a környezetében lévő 3038 hrsz.-ú területen depóniaterület
kialakítása (a továbbiakban: Pótmunka) a beépítendő szóródó anyagok tárolása céljából.
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A fentiek miatt szükséges a Szerződés mellékletét képező Műszaki leírás, valamint a vállalkozói díj
módosítása.
A Megrendelő által elrendelt Pótmunkára tekintettel Felek a Műszaki leírást a jelen szerződésmódosítás 1.
sz. mellékleteként csatolt, pótmunkára vonatkozó műszaki leírással egészítik ki.
A Felek a Szerződés II.1. 1. alpontjában meghatározott vállalkozói díjat a Pótmunka (műszaki tartalom
módosításának) többletköltsége miatt nettó 10.327.500,- Ft összeggel megnövelik. A Felek rögzítik, hogy
a vállalkozási szerződés fedezete a jelen pontban meghatározott nettó 10.327.500,- Ft tekintetében is
a TOP-1.1.1-15-HE1-2016-00003 ikt. sz. Támogatási Szerződés alapján rendelkezésre áll, ezen összeg
elszámolható költség.
A Szerződés II.1. pontjának 1. alpontja a fentiekre tekintettel az alábbiak szerint módosul:
„A Vállalkozót az I. pontban meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítése esetén az alábbi
egyösszegű átalánydíj (vállalkozói díj) illeti meg:
80.026.566,- Ft (azaz nyolcvanmillió-huszonhatezer-ötszázhatvanhat forint) + ÁFA.”
A Szerződés II.3. pontjának 2. alpontja kiegészül az alábbi rendelkezéssel:
„A Vállalkozó az 1. sz. szerződésmódosítással megrendelt Pótmunka ellenértékéről, azaz nettó 10.327.500,Ft összegű vállalkozói díjról az elkészült Pótmunka teljesítésigazolását követően jogosult a számlát
kiállítani. A fizetési feltételekre a Szerződés II. fejezetében foglaltak megfelelően irányadók.”
A Felek álláspontja szerint a szerződésmódosítás jogalapja a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján fennáll. A
Felek erre tekintettel a Szerződés mellékletét képező Műszaki leírást és a vállalkozói díjat új közbeszerzési
eljárás lefolytatása nélkül módosítják.
A Kbt. 141. § (2) bekezdésében felsorolt együttes feltételek az alábbiak szerint teljesülnek a Szerződés
módosítása vonatkozásában a műszaki tartalom és a vállalkozói díj módosítása tekintetében:
- a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el építési beruházás esetén az eredeti
szerződéses érték 15%-át; hiszen a vállalkozói díj az eredeti szerződéses érték 14,82 %-ával növekszik.
- valamint a módosítás 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 módosítása iránt felmerült igények illeszkednek az eredeti műszaki tartalomhoz.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt
a szerződő fél személye nem változhat: A VI.2.2) A módosítás okai rovat adminisztratív okokból került
kitöltésre, a szerződásmódosítás oka pótmunka megrendelése, jogalapja a Kbt. 141. § (2) bekezdés,
részletek a VI.2.1) A módosítások ismertetése rovatban.
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával
megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 69699066 Pénznem: HUF

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.159

990

Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 80026566 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/08/01 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Gödre Község Önkormányzata (17428/2022)
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: Gödre Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15724124102
Postai cím: Béke Utca 4.
Város: Gödre
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7386
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gelencsér Gábor
Telefon: +36 72454206
E-mail: postmaster@godre.hu
Fax: +36 72454206
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.godre.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szennyvízkezelés Gödre – VP-6-7.2.1.2-16
Hivatkozási szám: EKR000268602021
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: Szennyvízkezelés Gödre – VP-6-7.2.1.2-16
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45232420-2
45252100-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7386 Gödre, belterület
II.2.4)

Kiegészítő szójegyzék
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A közbeszerzés mennyisége: A közbeszerzési eljárás és szerződés tárgyának pontos megnevezése: „Gödre
Község Önkormányzatának szennyvízkezelési beruházása a 3118118270 azonosító számú projekthez
kapcsolódóan” (VP-6-7.2.1.2-16 - Egyedi szennyvízkezelés)
A megkötésre kerülő szerződés meghatározása: kivitelezési szerződés.
Nyertes ajánlattevő feladata Gödre település belterületén 48 db kisebb kapacitású, egyedi szennyvízkezelő
berendezés és a berendezésekhez tartozó egy-egy szikkasztórendszer (továbbiakban: Berendezés)
kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése, valamint teljes körű kivitelezése, telepítése.
Nyertes ajánlattevő feladata az elkészült engedélyek és engedélyezési tervek alapján a kivitelezési
tervdokumentáció elkészítése. A közbeszerzési eljárás tehát a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14.
§ (1) bekezdés b) pontja alapján építmény kivitelezésére és tervezésére együtt irányul. Ezen eljárási
forma kivételes indokoltságának oka: Mind Ajánlatkérő, mind a nyertes ajánlattevő számára kifejezetten
hátrányos lenne a kiviteli tervezés és kivitelezés elválasztása, mivel a tárgyi eljárással érintett speciális
építményfajtánál a rendelkezésre álló különféle technológiákat figyelembe véve a kiviteli szintű tervek
alapján történő kiírás túlzottan szűkíthetné a versenyt. Továbbá Ajánlatkérőnek - tekintettel a szűk projekt
határidőre - különösen fontos érdeke fűződik a beruházás mihamarabbi megvalósításához, mely a kiviteli
tervezés és kivitelezés egy szerződésben történő odaítélését teszi szükségessé.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdésére tekintettel előírja, hogy bizonyos alapvető fontosságú
feladatokat maga a Kivitelező köteles elvégezni, ezeket a teljesítés során nem végezheti alvállalkozó. Ezen
feladatok az alábbiak:
- Irtás, föld- és sziklamunka; - Szigetelés; - Síkalapozás; - Közműcsővezetékek és szerelvények szerelése; Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése; - Betonozó munkák
Ajánlatkérő csak az alábbi kritériumoknak megfelelő kisberendezések telepítését fogadja el:
- a szállítandó kisberendezés nem oldómedencéből és szikkasztó rendszerből áll
- a jogszabályi környezet által előírt kibocsátási határértékek betartásához nem szükséges kiegészítő enzim
adagolás
- a szennyvíztisztító rendszerben maximum 1 db szivattyú lehet, más villamos energiát fogyasztó
gépészeti elem nem, melynek révén minimális az amortizációs és karbantartási költség
- a szállításra kerülő rendszer nem eleveniszapos és nem eleveniszapos-kontaktelemes eljárás
- a fogyasztónak semminemű fogyasztási szokásán nem kell változtatnia annak érdekében, hogy az elfolyó
szennyvíz határértéke betartható legyen
- a klóros takarítószerek alkalmazása sem okozhat határérték túllépést
A megajánlott rendszernek, berendezéseknek az alábbi kritériumoknak meg kell felelnie:
- első üzembehelyezésű, legfeljebb két éve gyártott berendezések
- a rendszer átmosódása meg kell, hogy legyen akadályozva
- CE minősítésű bio-reaktort természet közeli eljárással kell kombinálni a stabil és olcsó üzemelés
érdekében
- Ajánlattevőnek CE minősítésű aerob fixfilmes, energiamentes bioreaktort kell telepíteni, melyet CE
minősítési okirattal is igazolnia szükséges
Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések és a szikkasztórendszerek kialakítása az MSZ 15287:2000
szabvány szerint történik.
A beruházás célja a település autonóm és természetközeli szennyvízkezelésének megvalósítása.
Az egyes ingatlanonként a vízigényre vonatkozó számításokat, a biológiai szennyvíztisztítóval, illetve
szikkasztórendszerrel kapcsolatos egyedi tudnivalókat és elvárásokat a Műszaki Dokumentáció (műszaki
tervdokumentáció) részeként kiadott, ingatlanonként vonatkozó telepítési helyszínrajz és műszaki leírás
tartalmazza.
Egyenértékűség: ahol a felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok (ide értve a műszaki
dokumentumokat is) bármely része 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, ott a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése értelmében a "vagy azzal
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egyenértékű" kifejezést is érteni kell. Az esetleges ilyen jellegű hivatkozások a beszerzés tárgyának minél
egyértelműbb megjelölése érdekében történtek.
(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: 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:
12068 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szennyvízkezelés Gödre – VP-6-7.2.1.2-16
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/06/23 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: RS-Bautech Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13540908241
Postai cím: Váci Út 47/E
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: office@rsgroup.hu
Telefon: +36 309959999
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: 123129755
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
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45000000-7

További tárgyak:

45232420-2
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45252100-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7386 Gödre, belterület
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: A közbeszerzési eljárás és szerződés tárgyának pontos megnevezése: „Gödre
Község Önkormányzatának szennyvízkezelési beruházása a 3118118270 azonosító számú projekthez
kapcsolódóan” (VP-6-7.2.1.2-16 - Egyedi szennyvízkezelés)
A megkötésre kerülő szerződés meghatározása: kivitelezési szerződés.
Nyertes ajánlattevő feladata Gödre település belterületén 48 db kisebb kapacitású, egyedi szennyvízkezelő
berendezés és a berendezésekhez tartozó egy-egy szikkasztórendszer (továbbiakban: Berendezés)
kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése, valamint teljes körű kivitelezése, telepítése.
Nyertes ajánlattevő feladata az elkészült engedélyek és engedélyezési tervek alapján a kivitelezési
tervdokumentáció elkészítése. A közbeszerzési eljárás tehát a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14.
§ (1) bekezdés b) pontja alapján építmény kivitelezésére és tervezésére együtt irányul. Ezen eljárási
forma kivételes indokoltságának oka: Mind Ajánlatkérő, mind a nyertes ajánlattevő számára kifejezetten
hátrányos lenne a kiviteli tervezés és kivitelezés elválasztása, mivel a tárgyi eljárással érintett speciális
építményfajtánál a rendelkezésre álló különféle technológiákat figyelembe véve a kiviteli szintű tervek
alapján történő kiírás túlzottan szűkíthetné a versenyt. Továbbá Ajánlatkérőnek - tekintettel a szűk projekt
határidőre - különösen fontos érdeke fűződik a beruházás mihamarabbi megvalósításához, mely a kiviteli
tervezés és kivitelezés egy szerződésben történő odaítélését teszi szükségessé.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdésére tekintettel előírja, hogy bizonyos alapvető fontosságú
feladatokat maga a Kivitelező köteles elvégezni, ezeket a teljesítés során nem végezheti alvállalkozó. Ezen
feladatok az alábbiak:
- Irtás, föld- és sziklamunka; - Szigetelés; - Síkalapozás; - Közműcsővezetékek és szerelvények szerelése; Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése; - Betonozó munkák
Ajánlatkérő csak az alábbi kritériumoknak megfelelő kisberendezések telepítését fogadja el:
- a szállítandó kisberendezés nem oldómedencéből és szikkasztó rendszerből áll
- a jogszabályi környezet által előírt kibocsátási határértékek betartásához nem szükséges kiegészítő enzim
adagolás
- a szennyvíztisztító rendszerben maximum 1 db szivattyú lehet, más villamos energiát fogyasztó
gépészeti elem nem, melynek révén minimális az amortizációs és karbantartási költség
- a szállításra kerülő rendszer nem eleveniszapos és nem eleveniszapos-kontaktelemes eljárás
- a fogyasztónak semminemű fogyasztási szokásán nem kell változtatnia annak érdekében, hogy az elfolyó
szennyvíz határértéke betartható legyen
- a klóros takarítószerek alkalmazása sem okozhat határérték túllépést
A megajánlott rendszernek, berendezéseknek az alábbi kritériumoknak meg kell felelnie:
- első üzembehelyezésű, legfeljebb két éve gyártott berendezések
- a rendszer átmosódása meg kell, hogy legyen akadályozva
- CE minősítésű bio-reaktort természet közeli eljárással kell kombinálni a stabil és olcsó üzemelés
érdekében
- Ajánlattevőnek CE minősítésű aerob fixfilmes, energiamentes bioreaktort kell telepíteni, melyet CE
minősítési okirattal is igazolnia szükséges
Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések és a szikkasztórendszerek kialakítása az MSZ 15287:2000
szabvány szerint történik.
A beruházás célja a település autonóm és természetközeli szennyvízkezelésének megvalósítása.
Az egyes ingatlanonként a vízigényre vonatkozó számításokat, a biológiai szennyvíztisztítóval, illetve
szikkasztórendszerrel kapcsolatos egyedi tudnivalókat és elvárásokat a Műszaki Dokumentáció (műszaki
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tervdokumentáció) részeként kiadott, ingatlanonként vonatkozó telepítési helyszínrajz és műszaki leírás
tartalmazza.
Egyenértékűség: ahol a felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok (ide értve a műszaki
dokumentumokat is) bármely része 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, ott a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése értelmében a "vagy azzal
egyenértékű" kifejezést is érteni kell. Az esetleges ilyen jellegű hivatkozások a beszerzés tárgyának minél
egyértelműbb megjelölése érdekében történtek.
(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:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 123137522
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: RS-Bautech Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13540908241
Postai cím: Váci Út 47/E
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: office@rsgroup.hu
Telefon: +36 309959999
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/08/09 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés módosítására 3. alkalommal kerül sor.
Kivitelező – az Alapszerződés szerinti – adataiban az alábbi módosítás történik:
Eredeti rendelkezés:
Pénzforgalmi számlaszám: 71800123-11111245-00000000
Pénzforgalmi szolgáltató: Völgységi Takarékszövetkezet
A módosítást követően:
Pénzforgalmi számlaszám: 126000161169746215850450
Pénzforgalmi szolgáltató: Wise Europe SA
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
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A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A Kivitelező adataiban történő módosítás (bankszámlaszám változás) a Kbt. 141. §
(6) bekezdés szerint jogszerű, ugyanis a módosítás nem minősül lényegesnek.
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: 123137522 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 123137522 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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Iváncsa Községi Önkormányzat (17337/2022)
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: Iváncsa Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15727158207
Postai cím: Fő Utca 61/B
Város: Iváncsa
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2454
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Tibor
Telefon: +36 25255353
E-mail: polgarmester@ivancsa.hu
Fax: +36 25255353
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ivancsa.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Iváncsa, Ady Endre utca csapadékvíz-elvezetés
Hivatkozási szám: EKR000097482021
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: Iváncsa, Ady Endre utca csapadékvíz-elvezetés
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: HU211 A teljesítés helye: 2454 Iváncsa, Ady Endre utca, 125 hrsz.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Iváncsa, Ady Endre utca csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése.
A tervezési szakasz az Ady Endre utca, 125 hrsz., az út hossza 329 m.
Tervezett vízelvezető rendszer ismertetése:
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Az Ady Endre utcai megoldatlan vízelvezetést a távoli befogadó miatt csak a csapadékvíz helyben tartása,
szikkasztása oldja meg. A tervezendő szikkasztás módjának lehetővé kell tennie a később kiépítésre kerülő,
befogadóba vezető csapadékvíz elvezető rendszer létrehozását.
A tervezendő árok szikkasztó árokként való működése érdekében a szikkasztó árok megszakítása,
szakaszolása szükséges több helyen. Így a fenék eséssel épülő árok csak az egyes szakaszok végpontjainál
gyűjti össze a csapadékot és nem a teljes 329 m hosszú árok végpontján, ahol kiöntés keletkezne a
befogadó hiánya miatt.
A tervezés során a szelvényezést az Ady E. utca meglévő burkolatán vezettük végig.
A szelvényezést a Fő utcai burkolatszél csatlakozásánál indítottuk 0+000 szelvénnyel. A szelvényezés az
Ady E. utca jelenlegi aszfalt burkolat nyomvonalát követi.
Vízelvezető rendszert két részre bontottuk, külön a jobb oldalra (páros oldal) és külön a bal oldalra
(páratlan oldal) a járda, az útburkolat és a zöld területek vízelvezetésének biztosítása érdekében.
További részletes feladatleírást a dokumentáció és annak mellékletét képező kiviteli tervdokumentáció
tartalmaz. A könnyebb azonosíthatóság végett a felhívásban és a dokumentációban esetenként
márkanév került megjelölésre. Ez mindössze az egyértelműbb és közérthetőbb meghatározás érdekében
történt. Ha a dokumentációban közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz,
úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely, a termékleírásban, illetve a költségvetésben meghatározott
termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel
felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában
egyenértékű, más gyártású termék szállítását és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X.
30.) Korm. r. (továbbiakban: Alk.r.) 46. § (3) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely
okból az adott helyen nem került feltüntetésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) 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: TOP-2.1.3-16-FE1
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
09550 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/05/17 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám: 12813696207
Postai cím: Takarodó út 9
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: info@orinoco2002.hu
Telefon: +36 22502333
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: 49363895
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: HU211 A teljesítés helye: 2454 Iváncsa, Ady Endre utca, 125 hrsz.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Iváncsa, Ady Endre utca csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése.
A tervezési szakasz az Ady Endre utca, 125 hrsz., az út hossza 329 m.
Tervezett vízelvezető rendszer ismertetése:
Az Ady Endre utcai megoldatlan vízelvezetést a távoli befogadó miatt csak a csapadékvíz helyben tartása,
szikkasztása oldja meg. A tervezendő szikkasztás módjának lehetővé kell tennie a később kiépítésre kerülő,
befogadóba vezető csapadékvíz elvezető rendszer létrehozását.
A tervezendő árok szikkasztó árokként való működése érdekében a szikkasztó árok megszakítása,
szakaszolása szükséges több helyen. Így a fenék eséssel épülő árok csak az egyes szakaszok végpontjainál
gyűjti össze a csapadékot és nem a teljes 329 m hosszú árok végpontján, ahol kiöntés keletkezne a
befogadó hiánya miatt.
A tervezés során a szelvényezést az Ady E. utca meglévő burkolatán vezettük végig.
A szelvényezést a Fő utcai burkolatszél csatlakozásánál indítottuk 0+000 szelvénnyel. A szelvényezés az
Ady E. utca jelenlegi aszfalt burkolat nyomvonalát követi.
Vízelvezető rendszert két részre bontottuk, külön a jobb oldalra (páros oldal) és külön a bal oldalra
(páratlan oldal) a járda, az útburkolat és a zöld területek vízelvezetésének biztosítása érdekében.
További részletes feladatleírást a dokumentáció és annak mellékletét képező kiviteli tervdokumentáció
tartalmaz. A könnyebb azonosíthatóság végett a felhívásban és a dokumentációban esetenként
márkanév került megjelölésre. Ez mindössze az egyértelműbb és közérthetőbb meghatározás érdekében
történt. Ha a dokumentációban közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz,
úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely, a termékleírásban, illetve a költségvetésben meghatározott
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termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel
felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában
egyenértékű, más gyártású termék szállítását és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X.
30.) Korm. r. (továbbiakban: Alk.r.) 46. § (3) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely
okból az adott helyen nem került feltüntetésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
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: 49363895
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12813696207
Postai cím: Takarodó út 9
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: info@orinoco2002.hu
Telefon: +36 22502333
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/08/08 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. A szerződésmódosítás előzménye
Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 115.
§ alapján Iváncsa, Ady Endre utca csapadékvíz-elvezetés (továbbiakban: Beruházás vagy Projekt) tárgyú,
EKR000097482021 számú hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le.
A Felek között 2021.05.17-n vállalkozási szerződés jött létre a tárgyban (továbbiakban: Szerződés).
2. A szerződésmódosítás indoka
Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs Búza tér 8/a) 2022.05.12-i nyilatkozatában a következő
kikötéssel járult hozzá az Iváncsa Ady Endre u. vízelvezetési munkái kivitelezéséhez: „A terven szereplő
Ady E. u. 16. sz. előtti beton oszlopunkat kérem elkerülni a tervtől eltérően a lehető legtávolabb vezetni a
védőcsövet a kocsi bejáró irányába (120/2 hrsz. előtt)”.
3. A szerződésmódosítás tárgya
A Felek a Szerződést az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 2022.05.12-i nyilatkozatában foglalt
kikötésnek megfelelve módosítják - a mellékelt műszaki dokumentáció szerint - olyan módon, hogy egy
rövid szakaszon áteresz helyett árok épül, ami a vízelvezetés módjának változását eredményezi.
A Felek a Szerződést a jelen szerződésmódosításban foglaltak szerint közös megegyezéssel módosítják
a Kbt. 141. § (6) szerint, tekintettel arra, hogy a Szerződés módosítása nem lényeges, az az eredeti
szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg. A módosítás nem
határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési
eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes
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ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; a módosítás a szerződés gazdasági
egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg; és a módosítás a szerződés tárgyát az
eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki –
tekintettel arra, hogy kizárólag a vízelvezetés módja változik a 120/2 hrsz. előtt, sem a szerződéses érték,
sem a szerződéses időtartam, sem a szerződés tárgya nem módosul.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs Búza tér 8/a) 2022.05.12i nyilatkozatában a következő kikötéssel járult hozzá az Iváncsa Ady Endre u. vízelvezetési munkái
kivitelezéséhez: „A terven szereplő Ady E. u. 16. sz. előtti beton oszlopunkat kérem elkerülni a tervtől
eltérően a lehető legtávolabb vezetni a védőcsövet a kocsi bejáró irányába (120/2 hrsz. előtt)”.
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: 49363895 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 49363895 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
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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NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (14952/2022)
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: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46282392
Postai cím: Pap Károly Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Módos István
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nfp.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nfp.hu/
Hivatalos név: Nagykapornak község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17770626
Postai cím: Fő Utca 17.
Város: Nagykapornak
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8935
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sifter Péter
Telefon: +36 92567012
E-mail: korjegyzoseg@nagykapornak.eu
Fax: +36 92367001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nagykapornak.eu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nagykapornak.eu
Hivatalos név: Misefa község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93624372
Postai cím: Fő Utca 3.
Város: Misefa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8935
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sifter Róbert
Telefon: +36 92567122
E-mail: korjegyzoseg@nagykapornak.eu
Fax: +36 92367001
Internetcím(ek):
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Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.misefa.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.misefa.hu
Hivatalos név: Nemesrádó község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41720965
Postai cím: Ady Endre Utca 1.
Város: Nemesrádó
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8915
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gazdagné Gecse Anna
Telefon: +36 92367033
E-mail: nemesrado@t-online.hu
Fax: +36 92367001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nemesrado.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nemesrado.hu
Hivatalos név: Bezeréd község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11170590
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 6.
Város: Bezeréd
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8934
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fekete János
Telefon: +36 92367121
E-mail: korjegyzoseg@nagykapornak.eu
Fax: +36 92367001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Padár község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61438255
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 1.
Város: Padár
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8935
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Németh Imre
Telefon: +36 92367022
E-mail: korjegyzoseg@nagykapornak.eu
Fax: +36 92367001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Orbányosfa község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46608383
Postai cím: Kiskapornak Utca 19.
Város: Orbányosfa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8935
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Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kocsis Ferencné
Telefon: +36 92367012
E-mail: korjegyzoseg@nagykapornak.eu
Fax: +36 92367001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nagykapornak vízellátásának fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000065562019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

1004

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Nagykapornak vízellátásának fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45232100-3

További tárgyak:

45232150-8
45232151-5
45232430-5
45233223-8
45233228-3
45247130-0
45262220-9
71320000-7
71322000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 935 Nagykapornak
8934 Bezeréd
8935 Misefa
8915 Nemesrádó
8935 Padár
8935 Orbányosfa

Kiegészítő szójegyzék
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települések közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A II.1.4) pont folytatása:
(Nyertes ajánlattevő feladatát képezik továbbá különösen:)
2. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomban ismertetett beavatkozások, létesítmények
funkciójának, céljának, valamint rendeltetésszerű használatának megfelelő, teljes körű, műszakilag és minőségileg
kifogástalan, szerződésszerű kivitelezése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, a hatályos jogszabályoknak,
a műszaki szabványoknak, a mindenkori engedélyeknek, valamint a technika mai állásának megfelelően.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (Elektromos és
gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második,
átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései alkalmazandóak.
3. A szerződés teljesítése érdekében szükséges engedély, hozzájárulás megszerzése, hatósági, tulajdonosi,
kezelői egyeztetések, hatósági eljárások teljes körű lebonyolítása (kivéve az üzemeltetési engedélyeztetés), a
lejárt hatályú szakhatósági és közműkezelői engedélyek módosítása, ill. érvényességének meghosszabbítása
(amennyiben nyertes ajánlattevő az indikatív terv tartalmától eltérő műszaki megoldásra tesz ajánlatot,
valamint indikatív tervnek megfelelő műszaki tartalom választása esetében, ha a kivitelezés időszakában lejár az
Ajánlatkérő által biztosított hatósági engedély hatálya.).
4. A tervezett beavatkozások, létesítmények kivitelezése során érintett közművezetékek átépítése/áthelyezése,
üzemeltetőkkel, hálózati engedélyessel történő egyeztetése, hozzájárulások megszerzése, engedélyeztetése.
5. Szükség szerinti építés előkészítő munkák, növényzetirtás, tereprendezés, szállítási útvonalak kialakítása,
folyamatos karbantartása, földmunkák, burkolatok építése, bontási munkák, műtárgyépítés és felújítás,
technológiai gépészet, egyéb gépészeti berendezések kivitelezése, külső, belső energiaellátás és működtetés
kivitelezése.
6. Megvalósulási tervek készítése.
7. A kivitelezés során tervezői művezetés biztosítása.
8. A teljes építési terület lőszermentesítési feladatainak elvégzése.
9. Régészeti előzetes hatásvizsgálat, előzetes környezetvédelmi vizsgálat és környezetvédelmi engedély
beszerzése.
10. A kivitelezés során régészeti szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.
11. A kivitelezés során a leendő üzemeltetői szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.
12. Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése, egyeztetve az érintett üzemeltetőkkel,
hatóságokkal, szervekkel.
13. Vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentumok elkészítése beleértve az esetleges
hiánypótlás során szükséges dokumentumok elkészítését is, azzal, hogy az üzemeltetési engedély megszerzése a
víziközmű szolgáltató feladata.
14. Az építési munkákkal érintett földrészletek tulajdonosai/vagyonkezelői hozzájárulásának beszerzése, illetve
az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjában érvényes vagyonkezelői megállapodások, tulajdonosi
hozzájárulások szükség szerinti aktualizálása.
15. A kivitelezés érdekében felmerülő zöldkár értékének szakértői felmérése és a kártalanítások károsultak részére
történő megfizetése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés teljes körű lebonyolítása.
16. Ajánlatkérő a szerződés hatálybalépéséig a vízjogi létesítési engedélyt nyertes ajánlattevő rendelkezésére
bocsájtja.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak
alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági
szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre,
személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a
„vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
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Időtartam hónapban: vagy napban: 840
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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-2.1.3-15-2017-00081
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
10283 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Nagykapornak vízellátásának fejlesztése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/30 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HYDROCOMP Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72148097
Postai cím: Köztársaság Útja 1/a
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: hydrocomp@hydrocomp.hu
Telefon: +36 92550680
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 92550689
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 244859660
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45200000-9
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45232100-3

További tárgyak:

45232150-8

Kiegészítő szójegyzék
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45232151-5
45232430-5
45233223-8
45233228-3
45247130-0
45262220-9
71320000-7
71322000-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 935 Nagykapornak
8934 Bezeréd
8935 Misefa
8915 Nemesrádó
8935 Padár
8935 Orbányosfa
települések közigazgatási területe
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A II.1.4) pont folytatása:
(Nyertes ajánlattevő feladatát képezik továbbá különösen:)
2. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomban ismertetett beavatkozások, létesítmények
funkciójának, céljának, valamint rendeltetésszerű használatának megfelelő, teljes körű, műszakilag és minőségileg
kifogástalan, szerződésszerű kivitelezése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, a hatályos jogszabályoknak,
a műszaki szabványoknak, a mindenkori engedélyeknek, valamint a technika mai állásának megfelelően.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (Elektromos és
gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második,
átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései alkalmazandóak.
3. A szerződés teljesítése érdekében szükséges engedély, hozzájárulás megszerzése, hatósági, tulajdonosi,
kezelői egyeztetések, hatósági eljárások teljes körű lebonyolítása (kivéve az üzemeltetési engedélyeztetés), a
lejárt hatályú szakhatósági és közműkezelői engedélyek módosítása, ill. érvényességének meghosszabbítása
(amennyiben nyertes ajánlattevő az indikatív terv tartalmától eltérő műszaki megoldásra tesz ajánlatot,
valamint indikatív tervnek megfelelő műszaki tartalom választása esetében, ha a kivitelezés időszakában lejár az
Ajánlatkérő által biztosított hatósági engedély hatálya.).
4. A tervezett beavatkozások, létesítmények kivitelezése során érintett közművezetékek átépítése/áthelyezése,
üzemeltetőkkel, hálózati engedélyessel történő egyeztetése, hozzájárulások megszerzése, engedélyeztetése.
5. Szükség szerinti építés előkészítő munkák, növényzetirtás, tereprendezés, szállítási útvonalak kialakítása,
folyamatos karbantartása, földmunkák, burkolatok építése, bontási munkák, műtárgyépítés és felújítás,
technológiai gépészet, egyéb gépészeti berendezések kivitelezése, külső, belső energiaellátás és működtetés
kivitelezése.
6. Megvalósulási tervek készítése.
7. A kivitelezés során tervezői művezetés biztosítása.
8. A teljes építési terület lőszermentesítési feladatainak elvégzése.
9. Régészeti előzetes hatásvizsgálat, előzetes környezetvédelmi vizsgálat és környezetvédelmi engedély
beszerzése.
10. A kivitelezés során régészeti szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.
11. A kivitelezés során a leendő üzemeltetői szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.
12. Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése, egyeztetve az érintett üzemeltetőkkel,
hatóságokkal, szervekkel.
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13. Vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentumok elkészítése beleértve az esetleges
hiánypótlás során szükséges dokumentumok elkészítését is, azzal, hogy az üzemeltetési engedély megszerzése a
víziközmű szolgáltató feladata.
14. Az építési munkákkal érintett földrészletek tulajdonosai/vagyonkezelői hozzájárulásának beszerzése, illetve
az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjában érvényes vagyonkezelői megállapodások, tulajdonosi
hozzájárulások szükség szerinti aktualizálása.
15. A kivitelezés érdekében felmerülő zöldkár értékének szakértői felmérése és a kártalanítások károsultak részére
történő megfizetése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés teljes körű lebonyolítása.
16. Ajánlatkérő a szerződés hatálybalépéséig a vízjogi létesítési engedélyt nyertes ajánlattevő rendelkezésére
bocsájtja.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak
alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági
szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre,
személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a
„vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 840
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: 241049660
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HYDROCOMP Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72148097
Postai cím: Köztársaság Útja 1/a
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: hydrocomp@hydrocomp.hu
Telefon: +36 92550680
Internetcím(ek): (URL) www.hydrocomp.hu
Fax: +36 92550689
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/06/23 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Korábbi módosítások:
KÉ 13367/2020
KÉ 20022/2020
Módosult rendelkezések:
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Az ajánlattételi felhívás III.1.3) M/1. pontjában előírt meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb
szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata:
szakember neve: Tőke István,
szakmai tapasztalata: 141 hónap,
releváns jogosultság száma: MV-VZ-20-50114
„Az elektronikus Építési Naplóba bejegyzésre jogosultak” szakasz alábbi része:
Vállalkozó részéről:
Név: Tőke István
Tel: +3630/845-2282
NÜJ szám: 553033393
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 2021. június 21. napján kelt levelében tájékoztatta Megrendelőt, hogy
a szerződés 2.6. pontjában rögzített, az Ajánlattételi felhívás III.1.3) M/1. pontjában előírt meghatározott
szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember helyett másik felelős
műszaki vezetőt foglalkoztatnak a szerződésteljesítés során. A Vállalkozó által becsatolt, az új szakember
egyenértékűségét igazoló dokumentumok (bejelentő és szakmai önéletrajz) jelen szerződésmódosítás
mellékletét képezik.
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: 241049660 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 241049660 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Ügyintéző FAKSZ: dr. Bujáki Márton, 796-1024
VII.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
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Pécsi Tudományegyetem (14686/2022)
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: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89809802
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Falusy Gábor
Telefon: +36 302223618
E-mail: falusy.gabor@pte.hu
Fax: +36 72536354
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pte.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: PTE gyengeáramú hálózat kiépítése
Hivatkozási szám: EKR000767932020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45300000-0
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: PTE gyengeáramú hálózat kiépítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

32428000-9

További tárgyak:

45300000-0

Kiegészítő szójegyzék

45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: A Pécsi Tudományegyetem telephelyei (Pécs, Balatonlelle, Fonyód,
Kaposvár, Orfű, Szekszárd, Szombathely, Szálka, Vasas, Zalaegerszeg). A konkrét teljesítési helyet az adott
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megrendelés fogja tartalmazni. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a közbeszerzési dokumentumban
meghatározott telephelyek közül bármelyiket megjelölje teljesítési helyként adott megrendelés
tekintetében.

A közbeszerzés mennyisége: Strukturált hálózat kiépítés: Gyengeáramú hálózatok tervezése, telepítése,
mérése, mérési jegyzőkönyv készítése. A kiépítéshez kapcsolódóan épületen kívül: gépi és kézi
földmunkák; tetőtérben illetve magasabb helyen történő nyomvonal építés; emelőt igénylő kábelépítési
munkák; konzol/kábelrögzítő felszerelése magasabb helyen vagy tetőn; kábel húzása meglévő védőcsőbe;
épületek között kábel átfeszítés. A kiépítéshez kapcsolódóan épületen belül: kábelcsatornák, műanyag
csövek, tálcák felszerelése, kiépítése; kábelezés elvezetéséhez szükséges beltéri munkák, falfúrás, födém
áttörés; padlódoboz beszerelése; revíziós ajtók szerelése; kábel húzása meglévő csatornába, csőbe;
szerelvények parapet csatornába, padlódobozba, falba történő kiépítése; rendező szekrényben a kábelek
kifejtése, feliratozása; rendező szekrény áthelyezése, átkábelezése, (nagyobbra cserélése); telefonos fali
rendező telepítése/kifejtése; kábelezési hibák felderítése, esetleges hibák javítása; Cat3, Cat5E, Cat6 és
Cat6A típusú kábelek biztosítása, illetve egyedi igény szerinti kábelek készítése; kábelezés hitelsítő mérése
a kiépített kábeltípusra; Wi-Fi konzolok felszerelése.
Kiépített végpontonként 2 darab patch kábel biztosítása, egy a rendező oldalon, egy a végponti oldalon,
egyeztetés után. A kiépített végpontok, csak a kábelezés hitelesítő mérése után kerülnek átvételre.
Optikai kábelezés: optikai hálózatok tervezése; gépi és kézi földmunkák; védőcső építése; épületek között
kábel átfeszítés; optikai kábel húzása meglévő védőcsőbe/alépítménybe; optikai kábelek hegesztése;
rendező szekrénybe történő kifejtése, feliratozása; optikai hálózatok hitelesítő mérése, mono– és
multimódusú rendszerekben; mérési jegyzőkönyv készítése;
A kiépítéshez OS2, OM1-OM4 típusú patch kábelek biztosítása, egyeztetés után.
Multimédiás végpontok kiépítése: Koax, VGA és HDMI kábelezés kiépítése, fali szerelvények használatával,
projektorokhoz, TV-hez, egyéb eszközökhöz. A képi megjelenítést végző eszközök tartójához az optimális
hely meghatározása, a tartó felfúrása.
A kábelezési rendszereknek nemzetközileg és hazánkban is elismerteknek, elterjedteknek kell lennie, és
az EIA/TIA-568-B, EIA/TIA-568-C, ISO/IEC 11801, EN 50173, MSZ EN 50173, EMC szabványoknak meg kell
felelniük.
A strukturált hálózatoknál jellemzően a pár végpontos kiépítés a gyakori.
Az egyes munkák megrendelésének és megkezdésének a folyamata: igény felmerülése, ajánlattevővel
való egyeztetés, ajánlattevő általi tervdokumentáció és költségvetés elkészítése, tervdokumentációról és
költségvetésről való egyeztetés, végleges tervdokumentáció és költségvetés elfogadása, munkaterület
átadása, munka ajánlattevő általi megkezdése.
A PTE telephelyeit és azok pontos címét külön közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az „Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)” értékelési
részszempont esetében a 70.000.000,- HUF összeget meghaladó ajánlatot a bírálat során a Kbt. 73. § (1)
bekezdésének e) pontja alapján érvénytelenné fogja nyilvánítani!
(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: 36 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:
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05217 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: PTE gyengeáramú hálózat kiépítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/03/23 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Sopia-NET Kommunikációs és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14660632
Postai cím: Mohácsi Út 107/4
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
E-mail: morocz.imre@sopianet.hu
Telefon: +36 209995554
Internetcím(ek): (URL) www.sopianet.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 70000000
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):

45300000-0
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

32428000-9

További tárgyak:

45300000-0

Kiegészítő szójegyzék

45310000-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: A Pécsi Tudományegyetem telephelyei (Pécs, Balatonlelle, Fonyód,
Kaposvár, Orfű, Szekszárd, Szombathely, Szálka, Vasas, Zalaegerszeg). A konkrét teljesítési helyet az adott
megrendelés fogja tartalmazni. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a közbeszerzési dokumentumban
meghatározott telephelyek közül bármelyiket megjelölje teljesítési helyként adott megrendelés
tekintetében.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Strukturált hálózat kiépítés: Gyengeáramú hálózatok tervezése, telepítése,
mérése, mérési jegyzőkönyv készítése. A kiépítéshez kapcsolódóan épületen kívül: gépi és kézi
földmunkák; tetőtérben illetve magasabb helyen történő nyomvonal építés; emelőt igénylő kábelépítési
munkák; konzol/kábelrögzítő felszerelése magasabb helyen vagy tetőn; kábel húzása meglévő védőcsőbe;
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épületek között kábel átfeszítés. A kiépítéshez kapcsolódóan épületen belül: kábelcsatornák, műanyag
csövek, tálcák felszerelése, kiépítése; kábelezés elvezetéséhez szükséges beltéri munkák, falfúrás, födém
áttörés; padlódoboz beszerelése; revíziós ajtók szerelése; kábel húzása meglévő csatornába, csőbe;
szerelvények parapet csatornába, padlódobozba, falba történő kiépítése; rendező szekrényben a kábelek
kifejtése, feliratozása; rendező szekrény áthelyezése, átkábelezése, (nagyobbra cserélése); telefonos fali
rendező telepítése/kifejtése; kábelezési hibák felderítése, esetleges hibák javítása; Cat3, Cat5E, Cat6 és
Cat6A típusú kábelek biztosítása, illetve egyedi igény szerinti kábelek készítése; kábelezés hitelsítő mérése
a kiépített kábeltípusra; Wi-Fi konzolok felszerelése.
Kiépített végpontonként 2 darab patch kábel biztosítása, egy a rendező oldalon, egy a végponti oldalon,
egyeztetés után. A kiépített végpontok, csak a kábelezés hitelesítő mérése után kerülnek átvételre.
Optikai kábelezés: optikai hálózatok tervezése; gépi és kézi földmunkák; védőcső építése; épületek között
kábel átfeszítés; optikai kábel húzása meglévő védőcsőbe/alépítménybe; optikai kábelek hegesztése;
rendező szekrénybe történő kifejtése, feliratozása; optikai hálózatok hitelesítő mérése, mono– és
multimódusú rendszerekben; mérési jegyzőkönyv készítése;
A kiépítéshez OS2, OM1-OM4 típusú patch kábelek biztosítása, egyeztetés után.
Multimédiás végpontok kiépítése: Koax, VGA és HDMI kábelezés kiépítése, fali szerelvények használatával,
projektorokhoz, TV-hez, egyéb eszközökhöz. A képi megjelenítést végző eszközök tartójához az optimális
hely meghatározása, a tartó felfúrása.
A kábelezési rendszereknek nemzetközileg és hazánkban is elismerteknek, elterjedteknek kell lennie, és
az EIA/TIA-568-B, EIA/TIA-568-C, ISO/IEC 11801, EN 50173, MSZ EN 50173, EMC szabványoknak meg kell
felelniük.
A strukturált hálózatoknál jellemzően a pár végpontos kiépítés a gyakori.
Az egyes munkák megrendelésének és megkezdésének a folyamata: igény felmerülése, ajánlattevővel
való egyeztetés, ajánlattevő általi tervdokumentáció és költségvetés elkészítése, tervdokumentációról és
költségvetésről való egyeztetés, végleges tervdokumentáció és költségvetés elfogadása, munkaterület
átadása, munka ajánlattevő általi megkezdése.
A PTE telephelyeit és azok pontos címét külön közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az „Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)” értékelési
részszempont esetében a 70.000.000,- HUF összeget meghaladó ajánlatot a bírálat során a Kbt. 73. § (1)
bekezdésének e) pontja alapján érvénytelenné fogja nyilvánítani!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 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: 70000000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Sopia-NET Kommunikációs és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14660632
Postai cím: Mohácsi Út 107/4
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
E-mail: morocz.imre@sopianet.hu
Telefon: +36 209995554
Internetcím(ek): (URL) www.sopianet.hu
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Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/07/01 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződésmódosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a közbeszerzési
eljárásban, akkor a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét tették volna lehetővé, tekintettel
arra, hogy a rendelkezésre álló forrás összetétele egyik, a közbeszerzési eljárás során értékelésre kerülő
minőségi szempontot sem érinti, az az ajánlattevők közötti sorrendet nem befolyásolja. Erre figyelemmel
a Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdés a) pontjában
meghatározott feltételnek.
A szerződésmódosítás eredményeként sem a vállalkozói díjban, sem pedig a teljesítési határidőben
nem következik be változás, azaz a módosítás az Alapszerződés gazdasági egyensúlyát nem érinti, tehát
megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételnek.
Mind az Alapszerződés, mind pedig a jelen szerződésmódosítás eredményeként a Vállalkozó feladata
a Pécsi Tudományegyetemnek a Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott telephelyein, a
Megrendelő egyedi megrendelései alapján gyengeáramú hálózatok tervezése, kiépítése, felújítása,
valamint eseti hibajavítása a Szerződésben, valamint a Szerződés 2. számú mellékletében rögzített
műszaki leírásban (a továbbiakban: Műszaki Leírás), továbbá a Vállalkozó ajánlatában meghatározott
feltételek szerint, a Szerződés 3. számú mellékletében rögzített vállalkozói díj ellenében, a Szerződésben
rögzített keretösszeg erejéig, tehát a jelen szerződésmódosítás az Alapszerződés tárgyát nem terjeszti ki,
azaz megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételnek.
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 Megrendelő kijelenti, hogy az Alapszerződés aláírását követően, utólag
észlelte, hogy az Alapszerződés 5.17. pontjában adminisztrációs hiba folytán nem került rögzítésre, hogy a
vállalkozói díj milyen forrásból kerül kiegyenlítésre.
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás során a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglatlak szerint
kívánnak eljárni.
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: 70000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 70000000 Pénznem: HUF
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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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Pécsi Tudományegyetem (17345/2022)
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: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89809802
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Onhausz Nikolett
Telefon: +36 309147518
E-mail: onhausz.nikolett@pte.hu
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Költöztetési, szállítási feladatok - PTE
Hivatkozási szám: EKR000232762020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
98392000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Költöztetési, szállítási feladatok - PTE
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
98392000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: A Pécsi Tudományegyetem telephelyei
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Keretszerződés költöztetési, szállítási feladatok ellátására a Pécsi Tudományegyetemen
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Pécsi Tudományegyetem telephelyein belüli, illetve telephelyei közötti költöztetési és ezekkel kapcsolatos
rakodási és szállítási feladatok, s ennek keretében kiemelten a PTE Klinikai Központ műtő, betegellátó és
egyéb egészségügyi célú egységeiben lévő ill. oda szállítani szükséges egészségügyi-, orvosi műszerek,
laborberendezések, informatikai eszközök, személyi tárgyak és bútorok szakszerű költöztetése, valamint egyéb
telephelyeken, ill. telephelyek közötti oktatási célú, illetve oktatást kiszolgáló helyiségek költöztetési, és ezekkel
kapcsolatos rakodási, anyagmozgatási, szállítási és fuvarozási feladatok ellátása nettó 50 millió Ft keretösszegig
vagy 36 hónap időtartamra, keretszerződés keretében. Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának
lejárta előtt a teljes keretösszeget nem merítette ki, jogosult a szerződést további 12 hónapig meghosszabbítani.
A keretszerződés jellegéből adódóan, Megrendelő a konkrét feladat ellátására csak eseti megrendelés
megküldése esetén tart igényt.
Tájékoztatjuk Ajánlattevőket, hogy a teljesítések minimum 95%-a ajánlatkérő pécsi telephelyei között, illetve pécsi
telephelyein belül kerül megrendelésre.
Pécsi telephelyek esetén 1 forduló maximum 15 km-en belül történik.
Tervezett szállítási feladatok ellátásához szükséges alábbi erőforrásigények tájékoztató jellegűek:
rakodómunkás 25 000 óra
kb. 1,5 tonna össztömegű dobozos vagy ponyvás teherautó 600 óra
kb. 3,5 tonna össztömegű dobozos vagy ponyvás teherautó 800 óra
kb. 12 tonna össztömegű (1,5 tonna emelő hátfallal) dobozos vagy ponyvás teherautó 1 500 óra
A keretszerződés jellegéből adódóan csak eseti megrendelés megküldése esetén tart igényt Megrendelő a
konkrét feladat ellátására.
Szerződéskötési feltétel:
1. A szerződéskötés időpontjában hatályos és érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás.
2. A költöztetési szolgáltatás keretében végzett tevékenységgel összefüggésben okozott károk megtérítése
céljából a szerződéstervezetben részletezett mértékű szakmai felelősségbiztosítás.
Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy fenti biztosításait, legalább változatlan limittel és változatlan feltételek mellett,
a szerződés fennállta alatt folyamatosan fenntartja.
M.1.) és M.2.) alkalmassági minimumkövetelményen túli elvárások legalább - legkésőbb a szerződéskötésig:
• 4 db gumikerekű kézikocsi
• 1 db elektromos vagy dízel targonca (2000 kg teherbírású)
• 2 db raklapemelő kézi targonca
• műanyag láda, papírdoboz
• 10 fő költöztetési, iratszállítási területen legalább 2 év szakmai gyakorlattal rendelkező, illetve büntetlen előéletű
és a járművezetéstől és foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt nem álló szakember
Az ár értékelési szempont az alábbiak szerint kerül részletezésre:
1.1. A költöztetés nettó ajánlati ára 1,5 tonna össztömegű járművel (Ft/óra) / Súlyszám: 5
1.2. A költöztetés nettó ajánlati ára 3,5 tonna össztömegű járművel (Ft/óra) / Súlyszám: 5
1.3. A költöztetés nettó ajánlati ára 12 tonna össztömegű járművel (Ft/óra) / Súlyszám: 30
1.4. 1 rakodómunkás 1 órára vetített munkadíja (fő/Ft/óra) / Súlyszám: 50
Továbbiakat lásd Közbeszerzési Dokumentumok - kiemelten műszaki leírás és szerződéstervezet.
(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: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam
indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
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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:
19083 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Költöztetési, szállítási feladatok - PTE
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/10/14 (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: Hoduna Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21745274
Postai cím: Fő Út 7
Város: Pánd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2214
Ország: Magyarország
E-mail: hoduna@hoduna.t-online.hu
Telefon: +36 13372818
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13372818
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 50000000
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):

98392000-7
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
98392000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: A Pécsi Tudományegyetem telephelyei
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Keretszerződés költöztetési, szállítási feladatok ellátására a Pécsi Tudományegyetemen
Pécsi Tudományegyetem telephelyein belüli, illetve telephelyei közötti költöztetési és ezekkel kapcsolatos
rakodási és szállítási feladatok, s ennek keretében kiemelten a PTE Klinikai Központ műtő, betegellátó és
egyéb egészségügyi célú egységeiben lévő ill. oda szállítani szükséges egészségügyi-, orvosi műszerek,
laborberendezések, informatikai eszközök, személyi tárgyak és bútorok szakszerű költöztetése, valamint egyéb
telephelyeken, ill. telephelyek közötti oktatási célú, illetve oktatást kiszolgáló helyiségek költöztetési, és ezekkel
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kapcsolatos rakodási, anyagmozgatási, szállítási és fuvarozási feladatok ellátása nettó 50 millió Ft keretösszegig
vagy 36 hónap időtartamra, keretszerződés keretében. Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának
lejárta előtt a teljes keretösszeget nem merítette ki, jogosult a szerződést további 12 hónapig meghosszabbítani.
A keretszerződés jellegéből adódóan, Megrendelő a konkrét feladat ellátására csak eseti megrendelés
megküldése esetén tart igényt.
Tájékoztatjuk Ajánlattevőket, hogy a teljesítések minimum 95%-a ajánlatkérő pécsi telephelyei között, illetve pécsi
telephelyein belül kerül megrendelésre.
Pécsi telephelyek esetén 1 forduló maximum 15 km-en belül történik.
Tervezett szállítási feladatok ellátásához szükséges alábbi erőforrásigények tájékoztató jellegűek:
rakodómunkás 25 000 óra
kb. 1,5 tonna össztömegű dobozos vagy ponyvás teherautó 600 óra
kb. 3,5 tonna össztömegű dobozos vagy ponyvás teherautó 800 óra
kb. 12 tonna össztömegű (1,5 tonna emelő hátfallal) dobozos vagy ponyvás teherautó 1 500 óra
A keretszerződés jellegéből adódóan csak eseti megrendelés megküldése esetén tart igényt Megrendelő a
konkrét feladat ellátására.
Szerződéskötési feltétel:
1. A szerződéskötés időpontjában hatályos és érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás.
2. A költöztetési szolgáltatás keretében végzett tevékenységgel összefüggésben okozott károk megtérítése
céljából a szerződéstervezetben részletezett mértékű szakmai felelősségbiztosítás.
Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy fenti biztosításait, legalább változatlan limittel és változatlan feltételek mellett,
a szerződés fennállta alatt folyamatosan fenntartja.
M.1.) és M.2.) alkalmassági minimumkövetelményen túli elvárások legalább - legkésőbb a szerződéskötésig:
• 4 db gumikerekű kézikocsi
• 1 db elektromos vagy dízel targonca (2000 kg teherbírású)
• 2 db raklapemelő kézi targonca
• műanyag láda, papírdoboz
• 10 fő költöztetési, iratszállítási területen legalább 2 év szakmai gyakorlattal rendelkező, illetve büntetlen előéletű
és a járművezetéstől és foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt nem álló szakember
Az ár értékelési szempont az alábbiak szerint kerül részletezésre:
1.1. A költöztetés nettó ajánlati ára 1,5 tonna össztömegű járművel (Ft/óra) / Súlyszám: 5
1.2. A költöztetés nettó ajánlati ára 3,5 tonna össztömegű járművel (Ft/óra) / Súlyszám: 5
1.3. A költöztetés nettó ajánlati ára 12 tonna össztömegű járművel (Ft/óra) / Súlyszám: 30
1.4. 1 rakodómunkás 1 órára vetített munkadíja (fő/Ft/óra) / Súlyszám: 50
Továbbiakat lásd Közbeszerzési Dokumentumok - kiemelten műszaki leírás és szerződéstervezet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam
indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 50000000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hoduna Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21745274
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Postai cím: Fő Út 7
Város: Pánd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2214
Ország: Magyarország
E-mail: hoduna@hoduna.t-online.hu
Telefon: +36 13372818
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13372818
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/08/10 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Korábbi módosításra nem került sor. A módosítás a keretösszeg változatlanul hagyása mellett történt.
Az alapszerződés szerinti egységárak:
- min. 1.5 tonnás tgk. óradíja gépkocsivezetővel: nettó 5.500,- Ft / óra
- min. 3.5 tonnás tgk. óradíja gépkocsivezetővel: nettó 5.900,- Ft / óra
- min. 12 tonnás, 1.5 tonna emelőhátfalas tgk. óradíja gépkocsivezetővel: nettó 6.200,- Ft / óra
- 1 fő rakodómunkás rezsióradíja: nettó 1.650,- Ft / óra
A szerződésmódosítás szerinti egységárak:
- min. 1.5 tonnás (ponyvás vagy dobozos) tgk. óradíja gépkocsivezetővel: nettó 6.600,- Ft / óra
- min. 3.5 tonnás (ponyvás vagy dobozos) tgk. óradíja gépkocsivezetővel: nettó 7.080,- Ft / óra
- min. 12 tonnás, 1.5 tonna emelőhátfalas (ponyvás vagy dobozos) tgk. óradíja gépkocsivezetővel: nettó
7.440.,- Ft / óra
- 1 fő rakodómunkás rezsióradíja: nettó 1.815,- Ft / óra
A módosítás alapján tehát a tehergépkocsik óradíjában egységesen 20%, a rakodómunkás óradíjában 10%
növekedés következett be.
A módosítás jogalapja: Kbt. 141. § (4) bek. c) pont.
A módosítás során figyelembe vett, előre meg nem határozható mértékű változások forrása:
- https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=000G0000.APE&txtreferer=00000003.TXT
- https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=00000001.MIN&txtreferer=00000001.txt
A módosítás okai: az üzemanyagárban, valamint a gépkocsivezetők bérében bekövetkező változások
mértéke.
Az ajánlattétel (2020.05.29.) napján a gázolaj ára 342,- Ft / L volt, ez a szerződésmódosítás időpontjában
hatósági árszabás esetén 481,- Ft / L, piaci árszabás esetén 815,- Ft / L, amely 40%-os, illetve 138%-os
emelkedést jelent. Tekintettel arra, hogy a 2020-as évet megelőző időszakban hasonló mértékű emelkedés
nem volt tapasztalható, a Vállalkozó az ajánlattétel időpontjában nem számolhatott az üzemanyagár ilyen
szintű drágulásával. Az üzemanyagár drágulásának elsődleges oka a mindenki számára ismert, Európa
szinten tapasztalható hiány, amely az orosz-ukrán háború közvetlen következménye.
Figyelemmel arra a tényre, hogy az alapszerződés tárgyát képező fuvarozás, illetve költöztetés elsődleges
eszköze a tehergépkocsi, a szerződő felek nem tekinthetnek el attól, hogy a szerződésszerű teljesítés
biztosítása érdekében a jelenleg ismert háborús közvetlen következményeket a szerződéses ellenérték
vonatkozásában kezeljék.
A fentieken túl kiemelendő, hogy a teljesítés ellenértékét jelentősen befolyásolja a tehergépkocsivezető
bérezése is. Az ajánlattétel időpontjához képest a garantált bérminimumban 23%-os, a minimálbérben
24%-os növekedés következett be a 2022-es évben. Tekintettel arra, hogy az azt megelőző években a
változás általános mértéke nem haladta meg a 8%-ot, a 20%-ot meghaladó mértékű növekedés túlmutat a
prognosztizálható bérváltozás mértékén, amellyel a Vállalkozónak az ajánlattételkor számolnia kellett.
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A fent leírtakra tekintettel megállapítható, hogy az Alapszerződés megkötését követően olyan piaci
változások következtek be, amelyek közvetlen összefüggésben állnak a teljesítést jelentősen befolyásoló
költségelemekkel (üzemanyagár; bér), és amelyek jóval túlmutatnak az általánosan elvárható vállalkozói
kockázat mértékén.
A szerződésmódosítás célja kizárólag a szerződésszerű teljesítés lehetőségének további biztosítása,
igazodva a jelenleg is zajló piaci változásokhoz, és az orosz-ukrán háború okozta üzemanyagárak
mindeddig nem tapasztalható mértékű emelkedéséhez, tehát nem arra irányul, hogy az alapszerződésben
rögzített szolgáltatás-ellenszolgáltatás egyensúlyát megbontsa.
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: Ld. VI.2.1) A módosítások ismertetése.
Elsődleges ok: az ajánlattétel és a szerződésmódosítás időpontja közötti időszakban bekövetkező, előre
meg nem határozható mértékű üzemanyag és bér-változás, amelyek mértéke jóval meghaladja a korábbi
években tapasztalható változást és amelyek közvetlen összefüggésben állnak a jelenleg is zajló oroszukrán háború piaci hatásaival.
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: 50000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 50000000 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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Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (17285/2022)
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: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15730916213
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 2.
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pál Hajós Zsófia
Telefon: +36 24505533
E-mail: hajos.zsofia@szigetszentmiklos.hu
Fax: +36 24505500
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szigetszentmiklos.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Óvoda működéséhez szükséges eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000492182022
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39161000-8
II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: Bútorok és gyerekbútorok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39161000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2310 Szigetszentmiklós, Csépi út 137. (7031/15 hrsz)
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Adásvételi szerződés keretében összesen 350 db gyermekbútor és 173 db
egyéb bútor szállítása.
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A beszerzendő eszközök pontos paramétereit a közbeszerzési dokumentum részét képező, annak
mellékleteként megküldött, részletes ártáblázat tartalmazza. Ajánlatkérő ezekkel egyenértékű terméket
is elfogad. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevőket, hogy egyenértékűség igazolását a termékspecifikációban
tüntesse fel és ennek megfelelően csatolja a gyártói és/vagy forgalmazói terméknyilatkozatokat.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a mellékelt eszközlistában szereplő eszközök felhasználási helyszínre
történő szállítása, a kijelölt ingatlanba történő elhelyezése valamint az eszközlista szerinti tételek
használható állapotba történő összeszerelése, felszerelése, üzembe helyezése/telepítése is valamennyi
ajánlati rész vonatkozásában.
Nyertes Ajánlattevő köteles a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak megfelelően
teljesíteni.
Nyertes Ajánlattevő szavatol azért, hogy az általa szállított termékek mindenben megfelelnek az irányadó
jogszabályok és kötelező szabványok előírásainak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos 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:
12626 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Bútorok és gyerekbútorok
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/06/08 (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: Kiss-Iskolabútor Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14146253209
Postai cím: Batthyány Utca 11.
Város: Derecske
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4130
Ország: Magyarország
E-mail: kiss-iskolabutor@t-online.hu
Telefon: +36 308818668
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: 16485000
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Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

1024

Kiegészítő szójegyzék

39161000-8
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39161000-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2310 Szigetszentmiklós, Csépi út 137. (7031/15 hrsz)
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Adásvételi szerződés keretében összesen 350 db gyermekbútor és 173 db
egyéb bútor szállítása.
A beszerzendő eszközök pontos paramétereit a közbeszerzési dokumentum részét képező, annak
mellékleteként megküldött, részletes ártáblázat tartalmazza. Ajánlatkérő ezekkel egyenértékű terméket
is elfogad. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevőket, hogy egyenértékűség igazolását a termékspecifikációban
tüntesse fel és ennek megfelelően csatolja a gyártói és/vagy forgalmazói terméknyilatkozatokat.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a mellékelt eszközlistában szereplő eszközök felhasználási helyszínre
történő szállítása, a kijelölt ingatlanba történő elhelyezése valamint az eszközlista szerinti tételek
használható állapotba történő összeszerelése, felszerelése, üzembe helyezése/telepítése is valamennyi
ajánlati rész vonatkozásában.
Nyertes Ajánlattevő köteles a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak megfelelően
teljesíteni.
Nyertes Ajánlattevő szavatol azért, hogy az általa szállított termékek mindenben megfelelnek az irányadó
jogszabályok és kötelező szabványok előírásainak.
(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: 2022/06/08 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/08/19 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 16485000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Kiss-Iskolabútor Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14146253209
Postai cím: Batthyány Utca 11.
Város: Derecske
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4130
Ország: Magyarország
E-mail: kiss-iskolabutor@t-online.hu
Telefon: +36 308818668
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
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VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/08/05 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): A szerződés teljesítésének határideje 2022.08.08-án járt volna le, azonban a nyertes Ajánlattevő
akadélyközlő levélben a gyártó általi megrendelés visszaigazolással igazolva kérte a határidő
meghosszabbítását- akadályközlésre hivatkozva - 2022.08.19. napjáig.
a meghosszabbítás 11 napot jelent, mert 1 db vitrines szekrényt érint.
a szerződés 7.1. pontjában meghatározott teljesítési határidő módosul.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: 1 db vitrines szekrény gyártója a nyertes Ajánlattevő megrendelésére jelezte
hogy csak a 33. héten tudja a korábban megrendelt árut szállítani.
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: 16485000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 16485000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
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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Uszka Község Önkormányzata (17140/2022)
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: Uszka Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15442806215
Postai cím: Fő Utca 100
Város: Uszka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4952
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borbély Lászlóné
Telefon: +36 44704003
E-mail: mpn.kozbeszerzes@gmail.com
Fax: +36 44378140
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uszka.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szegregált élethelyzetek felszámolása Uszkán
Hivatkozási szám: EKR001699522021
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: 2 lakásos bérlakás építése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4952 Uszka, Fő utca 100. Hrsz. 68.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: 2 lakásos szociális bérlakás építése az alábbiak szerint:
A tervezett épület földszintes, tégla falazatú és hagyományos tetőszerkezetű. Az épület beton sávalappal
és zsalukő lábazattal készült, falazata kerámia tégla hőszigetelő falazóblokk 30 cm-es falvastagsággal,
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mely 15 cm homlokzati hőszigeteléssel kerül ellátásra. Belső válaszfalak szintén kerámia téglából falazott
szerkezetek 10 cm-es falvastagsággal. Az épület főfalain 25x25 és 25x30 cm keresztmetszetű koszorú
épül, valamint 30x30 cm-es mon. vb. gerendák kerültek megtervezésre, melyek mon. vb. pillérekre
támaszkodnak. A födém fa gerendás födémmel lesz kialakítva függesztett gipszkarton állmennyezettel,
mely funkciótól függően normál és impregnált kivitelben került megtervezésre. A tervezett tetőszerkezet
hagyományos ácsolt szerkezetű, melyre cserép héjazatot terveztünk. A homlokzati nyílászárók fehér színű
műanyag hőszigetelt szerkezetek, a belső ajtók típustermékek és fa szerkezetűek.
A tervezés során a megújuló energiaforrás felhasználása kiemelt szerepet kapott, így az új épületre
napelem kerül telepítésre 3 KW teljesítménnyel.
Tervezett épület hasznos alapterülete: 158,00 m2
Főbb mennyiségek:
- Vasbeton sávalap: 37,32 m3
- Teherhordó falazat: 168,37 m2
- Válaszfal: 114,42 m2
- Tetőszerkezet: 224,58 m2
- Homlokzati vékonyvakolat: 138,60 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.4.1.-16-2017-00051
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
03913 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 2 lakásos bérlakás építése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/02/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: "Tuékszer" Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25031665215
Postai cím: Rákóczi Ferenc Utca 162
Város: Tunyogmaolcs
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4731
Ország: Magyarország
E-mail: forizsgyongyi@freemail.hu
Telefon: +36 706166677
Internetcím(ek): (URL)
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Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 41263190
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: HU323 A teljesítés helye: 4952 Uszka, Fő utca 100. Hrsz. 68.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: 2 lakásos szociális bérlakás építése az alábbiak szerint:
A tervezett épület földszintes, tégla falazatú és hagyományos tetőszerkezetű. Az épület beton sávalappal
és zsalukő lábazattal készült, falazata kerámia tégla hőszigetelő falazóblokk 30 cm-es falvastagsággal,
mely 15 cm homlokzati hőszigeteléssel kerül ellátásra. Belső válaszfalak szintén kerámia téglából falazott
szerkezetek 10 cm-es falvastagsággal. Az épület főfalain 25x25 és 25x30 cm keresztmetszetű koszorú
épül, valamint 30x30 cm-es mon. vb. gerendák kerültek megtervezésre, melyek mon. vb. pillérekre
támaszkodnak. A födém fa gerendás födémmel lesz kialakítva függesztett gipszkarton állmennyezettel,
mely funkciótól függően normál és impregnált kivitelben került megtervezésre. A tervezett tetőszerkezet
hagyományos ácsolt szerkezetű, melyre cserép héjazatot terveztünk. A homlokzati nyílászárók fehér színű
műanyag hőszigetelt szerkezetek, a belső ajtók típustermékek és fa szerkezetűek.
A tervezés során a megújuló energiaforrás felhasználása kiemelt szerepet kapott, így az új épületre
napelem kerül telepítésre 3 KW teljesítménnyel.
Tervezett épület hasznos alapterülete: 158,00 m2
Főbb mennyiségek:
- Vasbeton sávalap: 37,32 m3
- Teherhordó falazat: 168,37 m2
- Válaszfal: 114,42 m2
- Tetőszerkezet: 224,58 m2
- Homlokzati vékonyvakolat: 138,60 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 43263190
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: "Tuékszer" Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25031665215
Postai cím: Rákóczi Ferenc Utca 162
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Város: Tunyogmaolcs
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4731
Ország: Magyarország
E-mail: forizsgyongyi@freemail.hu
Telefon: +36 706166677
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):
eredeti szöveg:
3.1. Szerződő Felek a kivitelezési munkák értékét a közbeszerzési eljárás eredményeként a következők
szerint állapítják meg:
Vállalkozói díj: nettó 41 263 190 Ft, azaz nettó negyvenegymillió-kettőszázhatvanháromezerszázkilencven forint.
Az ÁFA megfizetése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b.)
pontja alapján a „fordított Áfa” szabályai szerint történik.
módosított szöveg:
3.1. Szerződő Felek a kivitelezési munkák értékét a közbeszerzési eljárás eredményeként a következők
szerint állapítják meg:
Vállalkozói díj: nettó 43.263.190 Ft, azaz nettó negyvenhárommillió-kettőszázhatvanháromezerszázkilencven forint.
Az ÁFA megfizetése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b.)
pontja alapján a „fordított Áfa” szabályai szerint történik.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat: Felek a Kbt. 141. § (2) bekezdés alapján módosították a szerződést az
alábbi indokok alapján:
A szerződés megkötését követően a kivitelezés során további terület előkészítési munkák, fakivágások,
bozót irtás vált szükségessé az építési beruházás sikeres megvalósítása érdekében. Az építési területen
nagyméretű fák, bokrok vannak, amelyek a munkák befejezését és a későbbi rendeltetésszerű használatot
akadályozzák, ezért Felek a szerződés módosításában és a további munkák elvégzésében állapodnak meg.
Jelen módosítás eredményeképpen ellenszolgáltatás növekedése nem éri el az eredeti szerződéses érték
15%-át.
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
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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: 41263190 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 43263190 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/08/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Vácszentlászló Község Önkormányzata (17450/2022)
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: Vácszentlászló Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15734783213
Postai cím: Zsámboki Út 2/a
Város: Vácszentlászló
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth László
Telefon: +36 28485128
E-mail: polgarmester@vacszentlaszlo.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.vacszentlaszlo.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Konyha épületrészének felújítása, korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR001577862021
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: Konyha épületrészének felújítása, korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés helye: 2115 Vácszentlászló, Fő utca 37. (hrsz: 617/2)
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Egyeneskarú lépcső zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, 4,00 m magasságig, a
fokok és lépcsőoldalak bezsaluzásával, fa zsaluzattal 6 m2
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Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal,
lábdeszkával, kétlábas, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m²
terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló
magasságig 200 m2
Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevert .....minőségű betonból, C16/20 X0v(H) - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal 4 m3
Lépcsőszerkezetek bontása, betonból, C16/20 betonminőségig 4 m3
Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm
átmérő között, FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálban, B500B 12 mm 0,6 t
Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe, FERALPI Sp6K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150
x 150 mm osztással Ø 6,00 / 6,00 B500A (BHB55.50) 0,06 t
Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre,
csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával,
a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett
agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló, POROTHERM A-10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,25 m 1 db
Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre,
csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával,
a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett
agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló, POROTHERM A-10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,50 m 3 db
Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, kisméretű, mészhomok,
magasított vagy nagyméretű téglából, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes mészhabarcsból 2 m3
Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva,
kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes
mészhabarcsból falazva 2 m2
Válaszfal építése, pórusbeton termékekből, normál elemekből, 125 mm falvastagságban, 600x200x125
mm-es méretű kézi falazóelemből (fugavastagság 5 mm), hőszigetelő habarcsba falazva, YTONG
válaszfalelem, Pve jelű,600x200x125 mm YTONG M 2,5 (Hi12-cm) hőszigetelő falazóhabarcs 7,5 m2
Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből,
200 mm falvastagságban, 200x500x250 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél
beépítéssel, ZS 20-as zsaluzóelem, 200/500/250 mm, C16/20-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 38.24:6
mm átmérőjű betonacél 3 m2
Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,043-0,050 m³/m² bedolgozott
famennyiség között, Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m I.o. 10 m2
Fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel 10 m2
Tetőlécezés betoncserép alá, 5/4-es lécből, BRAMAC tetőléc 2-6,5 m hosszú 30/32x48/50 mm 10 m2
Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése 15 m
Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval 10 m2
Részletek a dokumentációban kiadott tervekben, költségvetésekben, műszaki leírásokban (egységesen
műszaki dokumentáció). A műszaki dokumentációban esetlegesen előforduló konkrét típusok,
gyártmányok előfordulása kapcsán kijelenti, hogy azok a műszaki színvonal megjelölésére szolgálnak,
ajánlatkérő az azokkal egyenértékű megajánlásokat 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
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IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
01095 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Konyha épületrészének felújítása, korszerűsítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/01/14 (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: Axiál Bau 2006 Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13842176213
Postai cím: Zsámboki Út 24.
Város: Vácszentlászló
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2116
Ország: Magyarország
E-mail: szirakijozsi@gmail.com
Telefon: +36 304629603
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: 22687150
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: HU1 A teljesítés helye: 2115 Vácszentlászló, Fő utca 37. (hrsz: 617/2)
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Egyeneskarú lépcső zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, 4,00 m magasságig, a
fokok és lépcsőoldalak bezsaluzásával, fa zsaluzattal 6 m2
Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal,
lábdeszkával, kétlábas, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m²
terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló
magasságig 200 m2
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Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevert .....minőségű betonból, C16/20 X0v(H) - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal 4 m3
Lépcsőszerkezetek bontása, betonból, C16/20 betonminőségig 4 m3
Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm
átmérő között, FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálban, B500B 12 mm 0,6 t
Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe, FERALPI Sp6K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150
x 150 mm osztással Ø 6,00 / 6,00 B500A (BHB55.50) 0,06 t
Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre,
csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával,
a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett
agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló, POROTHERM A-10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,25 m 1 db
Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre,
csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával,
a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett
agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló, POROTHERM A-10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,50 m 3 db
Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, kisméretű, mészhomok,
magasított vagy nagyméretű téglából, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes mészhabarcsból 2 m3
Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva,
kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes
mészhabarcsból falazva 2 m2
Válaszfal építése, pórusbeton termékekből, normál elemekből, 125 mm falvastagságban, 600x200x125
mm-es méretű kézi falazóelemből (fugavastagság 5 mm), hőszigetelő habarcsba falazva, YTONG
válaszfalelem, Pve jelű,600x200x125 mm YTONG M 2,5 (Hi12-cm) hőszigetelő falazóhabarcs 7,5 m2
Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből,
200 mm falvastagságban, 200x500x250 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél
beépítéssel, ZS 20-as zsaluzóelem, 200/500/250 mm, C16/20-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 38.24:6
mm átmérőjű betonacél 3 m2
Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,043-0,050 m³/m² bedolgozott
famennyiség között, Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m I.o. 10 m2
Fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel 10 m2
Tetőlécezés betoncserép alá, 5/4-es lécből, BRAMAC tetőléc 2-6,5 m hosszú 30/32x48/50 mm 10 m2
Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése 15 m
Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval 10 m2
Részletek a dokumentációban kiadott tervekben, költségvetésekben, műszaki leírásokban (egységesen
műszaki dokumentáció). A műszaki dokumentációban esetlegesen előforduló konkrét típusok,
gyártmányok előfordulása kapcsán kijelenti, hogy azok a műszaki színvonal megjelölésére szolgálnak,
ajánlatkérő az azokkal egyenértékű megajánlásokat 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: 26962472
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Axiál Bau 2006 Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13842176213
Postai cím: Zsámboki Út 24.
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Város: Vácszentlászló
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2116
Ország: Magyarország
E-mail: szirakijozsi@gmail.com
Telefon: +36 304629603
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/08/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
2. A kivitelezés megkezdése után a fel megbontásakor derült ki, hogy a vízvezeték csövek korrodáltak, a
szennyvíz cső anyaga, nem az előírásoknak megfelelő. Ezek cseréje, a cserével járó bontási és helyreállítási
munkák elvégzése, elkerülhetetlenné vállt.
1. A szerződés III. A vállalkozói díj pontja 1-es az alábbiak szerint módosul:
Eredeti szövegrész:
Vállalkozói díj: 22.687.150 Ft + 27 % ÁFA
Módosított szövegrész:
Vállalkozói díj: 26.962.472 Ft + 27 % ÁFA
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 kivitelezés megkezdése után a fel megbontásakor derült ki, hogy a vízvezeték
csövek korrodáltak, a szennyvíz cső anyaga, nem az előírásoknak megfelelő. Ezek cseréje, a cserével járó
bontási és helyreállítási munkák elvégzése, elkerülhetetlenné vállt.
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: 22687150 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 26962472 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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Vaja Város Önkormányzat (17422/2022)
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: Vaja Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15732578215
Postai cím: Damjanich Utca 71.
Város: Vaja
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4562
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tisza Sándor Rajmund
Telefon: +36 305938403
E-mail: vajapol@gmail.com
Fax: +36 44385367
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vaja.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000219822022
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: Óvoda energetikai korszerűsítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45111100-9
45262100-2
45262500-6
45310000-3
45321000-3

Kiegészítő szójegyzék
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45330000-9
45410000-4
45421100-5
09332000-5
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Magyarország, 4562 Vaja, Damjanich utca 50-52.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: 1. rész: Óvoda energetikai korszerűsítése
Homlokzat hőszigetelése 15 cm vtg. 840,3 m2
Homlokzat hőszigetelése 10 cm vtg. 76,43 m2
Lábazat hőszigetelése 10 cm vtg. 50,62 m2
Födém hőszigetelése 20 cm vtg. 579,1 m2
Kültéri nyílászárók beépítése 43 db
Beltéri nyílászárók beépítése 1 db
46,0 kw névleges teljesítményű levegő-víz hőszivattyús kaszkád rendszer kiépítése 1db
45,0 kw névleges teljesítményű kondenzációs gázkazán beépítése 1 db
Akadálymentes WC kialakítása 1 db
Rámpa kialakítása 1 db
Hálózatra kapcsolt napelemes rendszer kiépítése (82 db 400 Wp napelem modul, 32,5 kW teljesítményű
inverter)
A kivitelezéshez szükséges áramutas terv, hálózati csatlakozási dokumentáció elkészítése, szolgáltató felé
történő benyújtásával együtt.
A pontos műszaki paramétereket valamint mennyiségeket az Ajánlattételi dokumentáció és annak részét
képező műszaki tervdokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 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-3.2.1-16-SB1-2018-00018
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
11670 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Óvoda energetikai korszerűsítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/05/17 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: B. ÉP. SZOLG. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12627080215
Postai cím: Vitkai Utca 54.
Város: Olcsva
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4826
Ország: Magyarország
E-mail: borbas@borbasepito.hu
Telefon: +36 302285716
Internetcím(ek): (URL) www.borbasepito.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 68817538
Pénznem: HUF
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Városháza energetikai korszerűsítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/05/31 (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: Z-konstrukt kft
Nemzeti azonosítószám: 26171599215
Postai cím: Ipari Út 31
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4700
Ország: Magyarország
E-mail: kirvai@freemail.hu
Telefon: +36 309638269
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: 3805000
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45111100-9

Kiegészítő szójegyzék
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45262100-2
45262500-6
45310000-3
45321000-3
45330000-9
45410000-4
45421100-5
09332000-5
71320000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Magyarország, 4562 Vaja, Damjanich utca 50-52.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: 1. rész: Óvoda energetikai korszerűsítése
Homlokzat hőszigetelése 15 cm vtg. 840,3 m2
Homlokzat hőszigetelése 10 cm vtg. 76,43 m2
Lábazat hőszigetelése 10 cm vtg. 50,62 m2
Födém hőszigetelése 20 cm vtg. 579,1 m2
Kültéri nyílászárók beépítése 43 db
Beltéri nyílászárók beépítése 1 db
46,0 kw névleges teljesítményű levegő-víz hőszivattyús kaszkád rendszer kiépítése 1db
45,0 kw névleges teljesítményű kondenzációs gázkazán beépítése 1 db
Akadálymentes WC kialakítása 1 db
Rámpa kialakítása 1 db
Hálózatra kapcsolt napelemes rendszer kiépítése (82 db 400 Wp napelem modul, 32,5 kW teljesítményű
inverter)
A kivitelezéshez szükséges áramutas terv, hálózati csatlakozási dokumentáció elkészítése, szolgáltató felé
történő benyújtásával együtt.
A pontos műszaki paramétereket valamint mennyiségeket az Ajánlattételi dokumentáció és annak részét
képező műszaki tervdokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 80316068
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: B. ÉP. SZOLG. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12627080215
Postai cím: Vitkai Utca 54.
Város: Olcsva
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4826
Ország: Magyarország
E-mail: borbas@borbasepito.hu
Telefon: +36 302285716
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Internetcím(ek): (URL) www.borbasepito.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/08/05 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): I.
A Vállalkozási Szerződés 3.1. pontja módosul az alábbiak szerint:
3.1 A Felek a vállalkozói díjat 68.817.538.- Ft, (mely megegyezik az egyösszegű ajánlati árral) + 11.498.530.Ft (mely az orosz-ukrán háború időközben jelentkező hatásai miatti költségnövekmény) = 80.316.068.- Ft,
+ÁFA azaz nyolcvanmillió-háromszáztizenhatezer-hatvannyolc forint + ÁFA összegben állapítják meg.
II. A Vállalkozási Szerződés 1.5. pontja módosul az alábbiak szerint:
1.5. Megrendelő jelen szerződés finanszírozását a támogatás szempontjából elszámolható költség
mértékéig a TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00018 „Vaja önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése”
elnevezésű projekt keretében 100 %-ban vissza nem térítendő támogatásból, valamint saját forrásból
kívánja megvalósítani.
III. A Vállalkozási Szerződés 2.1. pontja módosul az alábbiak szerint:
2.1. Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a Közreműködő
Szervezet által nyújtott többlettámogatási igényt (ráemelési kérelmet) fog benyújtani, melyre tekintettel
a szerződés a Kbt. 53. § (6) bekezdése és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (1)
bekezdése alapján azon a napon lép hatályba, mely napon Megrendelő írásban tájékoztatja Vállalkozót
arról, hogy a projektre vonatkozó, a szerződés pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés
módosítás, elfogadásra került és a pénzügyi fedezet felhasználhatóvá vált.
Megrendelő a fent megjelölt feltételeket a Kbt. 135.§ (12) bekezdésében foglaltakkal összhangban a jelen
vállalkozási szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki.
Megrendelő kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a jelen szerződés pénzügyi
fedezete más forrásból rendelkezésére áll (pl. önerő, hitel, stb.), abban az esetben saját erre vonatkozó
(egyoldalú) döntése alapján a szerződést hatályba léptesse.
A Támogatási Szerződés módosítás a fentiek szerinti aláírásáról vagy a pénzügyi fedezet más forrásból
rendelkezésére állásáról, Megrendelő haladéktalanul, de legkésőbb az aláírás (elfogadás) vagy a második
esetben a szerződésmódosítás aláírásának napjától számított három munkanapon belül köteles a
Vállalkozót írásban tájékoztatni. Vállalkozó nem tartozik felelősséggel azért a szerződésszegésért, melynek
oka a Megrendelő fenti kötelezettségének elmulasztása, illetve késedelmes teljesítése. Amennyiben a
projektre vonatkozó, Támogatási szerződés módosítás- a szerződéskötés időpontját megelőzően aláírásra
kerül, és a pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik, úgy a szerződés hatályba lépésének napja a szerződést
későbbi időpontban aláíró fél aláírásának a napja.
Amennyiben a vállalkozási szerződés nem lép hatályba a szerződéskötést követő 6 hónapon belül, a
Szerződés megszűnik. A szerződés megszűnik abban az esetben is, ha Megrendelő a szerződéskötést
követő 6 hónapon belül akként dönt, hogy a szerződés hatálybalépéséhez szükséges forrás nem kerül
biztosításra, és erről Vállalkozót értesíti. Ezen esetekben a Vállalkozó a Megrendelővel szemben a fenti
okból semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt.
VI.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 szerződés 3.1. pontjaiban foglalt módosítások indoklása:
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Vállalkozó a Szerződés vonatkozásában egyeztetést kért Megrendelőtől a kialakult gazdasági helyzet
kezelése miatt. A 2022.02.24-én kitört ukrán-orosz háború - mint az általánosan ismert - alapanyaghiányt,
az üzemanyag, illetve alapanyag költségek drasztikus növekedését eredményezte. Vállalkozó a Szerződés
vonatkozásában a háború időközben jelentkező hatásai miatti költségnövekedés bemutatására
alátámasztó dokumentumot készített, melyben bemutatta, mely szakágak mely tételeit mekkora
mértékben érint a kialakult helyzet. A dokumentumot a Megrendelő műszaki ellenőre is ellenőrizte, az
abban foglaltakat reálisnak, megalapozottnak és kellően alátámasztottnak minősítette. A Vállalkozó által
kimutatott nettó 11.498.530.- Ft + ÁFA összegű költségnövekedés, mint vállalkozói díj növelés - mely
nem tartalmazza sem Vállalkozó költség/díj növekményre eső rezsi jellegű költségeinek sem profitjának
arányos növekményét - FOLYT. 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: 68817538 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 80316068 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.2.) pont FOLYTATÁSA:
Megrendelő álláspontja szerint is alátámasztott és elfogadható. A módosítással a nettó Vállalkozói díj
16,7%-kal növekszik. Felek a jelen szerződésmódosítás megkötésekor figyelemmel voltak továbbá az
Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége és a Közbeszerzési Hatóság által 2022. március 23. napján
kiadott „Ajánlás az orosz-ukrán háború által kiváltott üzleti kockázatok csökkentésére az építési-beruházási
közbeszerzések területén” tárgyú ajánlásban megfogalmazottakra.
Felek rögzítik, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontban foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett
kerül sor a vállalkozói díj változás tekintetében a Vállalkozási Szerződés módosításának megkötésére:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal
eljárva nem láthatott előre, tekintettel a következőkre:
2022. február 24. napján Oroszország hadműveletet indított Ukrajna ellen és megkezdődött az oroszukrán háború, ami kihatással van az építőipari árakra is. Az orosz-ukrán háború előre senki által nem
látható negatív gazdasági hatásokkal jár. Az építésgazdaság területén ilyenek többek között az
építőanyagár emelkedés, az akadozó alapanyag beszerzés, termelés-kivitelezés lelassulása, szállítási
nehézségek, üzemanyagár drágulás. Az előre nem látható hatások befolyással vannak jelen szerződésre
is. A Közbeszerzési Hatóság március végén kiadott Ajánlása kimondja, hogy minden esetben az adott
kötelezettség teljesítését ténylegesen ellehetetlenítő, előre nem látható körülmények fennállását és
az azok közötti okozati összefüggést szükséges igazolni. Ez az indoklás támaszthat alá egy vis major
helyzetet. Erre tekintettel Felek megvizsgálták a Szerződés megkötésekor rendelkezésre álló költségvetést
és rögzítik, hogy a költségvetés jelen szerződésmódosítás mellékletében kimutatott tételei esetében
indokolt a háborús helyzetre való hivatkozás miatti áremelés. Vállalkozó megjelölte azon tételeket,
melyek esetében az anyagok árának jelentős mértékű növekedése az eredeti ajánlati ár mértékére 15%ot meghaladó mértékben hatással volt. Ennek alátámasztására Vállalkozó csatolta a bekért alvállalkozói és
vagy beszállítói ajánlatokat, melyek a növekmény mértékét igazolják.
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cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, a szerződés tárgya, az elvégzendő
feladat és a szerződés további feltételei nem változnak.
cc) a szerződés ellenértékének növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át
(16,7%-kal növekszik).
A szerződés 1.5. és 2.1. pontjaiban foglalt módosítások indoklása:
Megrendelő 2022.07.12. napján megtartott Testületi Ülésén arról határozott, hogy jelen szerződés hiányzó
pénzügyi fedezetét a költségvetése terhére biztosítja, ezzel megteremtve a lehetőségét a szerződés
mielőbbi hatályba léptetésének.
Felek rögzítik, hogy a Kbt. 141. § (6) bekezdésben foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett kerül
sor a finanszírozás és hatályba léptetés változás tekintetében a Vállalkozási Szerződés módosításának
megkötésére:
a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési
eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők
(részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé
tették volna;
Jelen szerződésmódosítás nem határoz meg új feltételeket, ezért az eredetileg részt vett ajánlattevőkön
kívül más ajánlattevők részvételét nem tette volna a módosítás lehetővé. A finanszírozás és hatályba
léptetés ilyen jellegű változása, nem befolyásolja az ajánlattételt, így a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat
nyertessége sem lett volna lehetséges.
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg;
A módosítás szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatta meg, mert a
szerződés ellenértéke és műszaki tartalma nem változott.
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest
jelentős új elemre terjeszti ki.
A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt Vállalkozói kötelezettséghez képest új
elemre nem terjeszti ki, annak minden eleme változatlan maradt.

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
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VIZITERV Export Környezetvédelmi és Vízügyi
Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Ko (17221/2022)
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: VIZITERV Export Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26216054241
Postai cím: Márvány Utca 1/D.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dobi László
Telefon: +36 12254400
E-mail: vizitervexport@ovf.hu
Fax: +36 12254415
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tisza-tavi síkvi. kerékpározás infrast. fejl. I.ü.
Hivatkozási szám: EKR000687272021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.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: Tisza-tavi síkvi. kerékpározás infrast. fejl. I.ü.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Tisza-tó és környéke
II.2.4)

Kiegészítő szójegyzék
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A közbeszerzés mennyisége: A közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat a fent ismertetett
létesítmények engedélyezési (vízjogi, hajózási) terv készítése, létesítési és környezetvédelmi engedélyek
megszerzése, kiviteli tervek összeállítása, a kivitelezés közbeszerzési dokumentációinak műszaki
fejezeteink összeállítása (III-IV-V. kötetek), tervezői művezetés a kivitelezés időtartama alatt.
Főbb becsült mennyiségek: ~ 3500 m, új kerékpárút létesítése töltésmagasítással új kikötő létesítése 2 db.
A nyertes Ajánlattevőnek a tervezés során egyeztetnie és együtt kell működnie a területileg illetékes
Vízügyi Igazgatóságokkal, valamint Kormányhivatalok Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztályaival és a Nemzeti Park Igazgatóságokkal, Nemzeti Közlekedési Hatósággal valamint szükség
szerinti további hatóságokkal, szervezetekkel.
Feladatok részletezése:
&#61485; Előzetes vizsgálati dokumentáció/ Környezeti hatásvizsgálati dokumentáció 1 db
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendeletnek megfelelően.
&#61485; Vízjogi létesítési engedélyezési terv 1 db
A műszaki tervdokumentáció tartalmának részletes szabályait a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges
dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet rendelkezései határozzák meg. Be kell
tartani továbbá a 72/1996. (V. 22.) Korm. rend. előírásait is.
&#61485; Kikötő létesítési engedélyes terv 1 db
A műszaki tervdokumentáció tartalmának részletes szabályait a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges
dokumentáció tartalmáról szóló 510/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletrendelkezései határozzák meg.
&#61485; Kiviteli terv 1 db
A műszaki tervdokumentáció tartalmának részletes szabályait az 191/2009 (IX. 15. ) Korm. rend.
rendelkezései határozzák meg árazott és árazatlan költségvetéssel.
&#61485; Engedélyek:
1. Környezetvédelmi engedély (1 db)
2. Vízjogi létesítési engedély (1 db)
3. Kikötő létesítési engedély (1 db)
- Tervezői művezetés 5 nap
A tervező az általa készített kivitelezési dokumentációval kapcsolatban az Étv. 33. § (4) bekezdése szerint
tervezői művezetést végezhet, amely részleteit a 191/2009 (IX. 15. ) Korm. rend. határozza meg. A tervezői
művezetés a kivitelezés időtartama alatt történik.
A tervezői művezető feladata, hogy közreműködjön a létesítmény építészeti-műszaki terveknek megfelelő,
maradéktalan megvalósítása érdekében, valamint elősegítse a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban
felmerült szakkérdések és kialakult problémák megoldását. Minimum 5 mérnöknap mennyiségű
művezetési alkalom elvégzése kerül rögzítésre a szerződésben, melyből 5 alkalom a létesítmény
kivitelezési munkálatai közben, a hatodik pedig az kivitelezési munkálatok befejezésekor kell, hogy
megtörténjen.
(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: 5 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:
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17384 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tisza-tavi síkvi. kerékpározás infrast. fejl. I.ü.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/08/31 (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: AQUA DUPLEX Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25806889203
Postai cím: Darázs Utca 48
Város: Baja
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
E-mail: aquaduplex@gmail.com
Telefon: +36 309466971
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: 19750000
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):

71320000-7
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71320000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Tisza-tó és környéke
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: A közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat a fent ismertetett
létesítmények engedélyezési (vízjogi, hajózási) terv készítése, létesítési és környezetvédelmi engedélyek
megszerzése, kiviteli tervek összeállítása, a kivitelezés közbeszerzési dokumentációinak műszaki
fejezeteink összeállítása (III-IV-V. kötetek), tervezői művezetés a kivitelezés időtartama alatt.
Főbb becsült mennyiségek: ~ 3500 m, új kerékpárút létesítése töltésmagasítással új kikötő létesítése 2 db.
A nyertes Ajánlattevőnek a tervezés során egyeztetnie és együtt kell működnie a területileg illetékes
Vízügyi Igazgatóságokkal, valamint Kormányhivatalok Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztályaival és a Nemzeti Park Igazgatóságokkal, Nemzeti Közlekedési Hatósággal valamint szükség
szerinti további hatóságokkal, szervezetekkel.
Feladatok részletezése:
&#61485; Előzetes vizsgálati dokumentáció/ Környezeti hatásvizsgálati dokumentáció 1 db
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A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendeletnek megfelelően.
&#61485; Vízjogi létesítési engedélyezési terv 1 db
A műszaki tervdokumentáció tartalmának részletes szabályait a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges
dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet rendelkezései határozzák meg. Be kell
tartani továbbá a 72/1996. (V. 22.) Korm. rend. előírásait is.
&#61485; Kikötő létesítési engedélyes terv 1 db
A műszaki tervdokumentáció tartalmának részletes szabályait a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges
dokumentáció tartalmáról szóló 510/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletrendelkezései határozzák meg.
&#61485; Kiviteli terv 1 db
A műszaki tervdokumentáció tartalmának részletes szabályait az 191/2009 (IX. 15. ) Korm. rend.
rendelkezései határozzák meg árazott és árazatlan költségvetéssel.
&#61485; Engedélyek:
1. Környezetvédelmi engedély (1 db)
2. Vízjogi létesítési engedély (1 db)
3. Kikötő létesítési engedély (1 db)
- Tervezői művezetés 5 nap
A tervező az általa készített kivitelezési dokumentációval kapcsolatban az Étv. 33. § (4) bekezdése szerint
tervezői művezetést végezhet, amely részleteit a 191/2009 (IX. 15. ) Korm. rend. határozza meg. A tervezői
művezetés a kivitelezés időtartama alatt történik.
A tervezői művezető feladata, hogy közreműködjön a létesítmény építészeti-műszaki terveknek megfelelő,
maradéktalan megvalósítása érdekében, valamint elősegítse a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban
felmerült szakkérdések és kialakult problémák megoldását. Minimum 5 mérnöknap mennyiségű
művezetési alkalom elvégzése kerül rögzítésre a szerződésben, melyből 5 alkalom a létesítmény
kivitelezési munkálatai közben, a hatodik pedig az kivitelezési munkálatok befejezésekor kell, hogy
megtörténjen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 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: 19750000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: AQUA DUPLEX Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25806889203
Postai cím: Darázs Utca 48
Város: Baja
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
E-mail: aquaduplex@gmail.com
Telefon: +36 309466971
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
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A módosítás dátuma: 2021/11/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. A szerződéseses megállapodás 4. pont Teljesítési határidő, kötbér 4.2. alpontja vonatkozásában az
alábbiak szerint módosul:
Eredeti feltétel:
4. Teljesítési határidő, kötbér
4.2. Teljesítési véghatáridő (az engedélyezési eljárásokkal és az engedélyek megszerzésével együtt): 2021.
11. 30. Előteljesítés lehetséges.
Módosított feltétel
4. Teljesítési határidő, kötbér
4.2. Teljesítési véghatáridő (az engedélyezési eljárásokkal és az engedélyek megszerzésével együtt): 2022.
szeptember 30. Előteljesítés lehetséges.
továbbá
2. A szerződéseses megállapodás 6. pont Megbízási díj, számlázások 6.1. alpontja vonatkozásában az
alábbiak szerint módosul:
Eredeti feltétel:
6. Megbízási díj, számlázások
6.1. A Megbízottat a 2.1. pontban meghatározott feladat szerződésszerű elvégzéséért nettó 19.750.000,Ft + ÁFA 5.332.500,- Ft, bruttó 25.082.500,- Ft, azaz Huszonötmillió-nyolcvankettőezer-ötszáz forint
megbízási díj illeti meg.
Módosított feltétel
6. Megbízási díj, számlázások
6.1. A Megbízottat a 2.1. pontban meghatározott feladat szerződésszerű elvégzéséért nettó 19.750.000,Ft + ÁFA 5.332.500,- Ft, bruttó 25.082.500,- Ft, azaz Huszonötmillió-nyolcvankettőezer-ötszáz forint
megbízási díj illeti meg az alábbi részszámlázás alapján:
Tiszanána kiviteli terveinek elkészítése és Megbízó részére történő leszállítását követően állíthatja ki 1. sz.
rész-számláját a megbízási díj 30 %-ra vonatkozóan.
1. sz. rész-számla összege: 5.925.000,- Ft + ÁFA
Tiszafüred kiviteli terveinek elkészítése és Megbízó részére történő leszállítását követően állíthatja ki 2. sz
rész-számláját a megbízási díj 30 %-ra vonatkozóan.
2. sz. rész-számla összege: 5.925.000,- Ft + ÁFA
Végszámla benyújtása Kisköre kiviteli terveinek elkészítése és Megbízó részére történő átadását követően
állíthatja ki számláját a megbízási díj 40 %-ra vonatkozóan.
Végszámla összege: 7.900.000,- Ft + ÁFA
A Megbízott előteljesítésre jogosult.
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 megbízó és megbízott érdek és hatáskörén kívül álló, előre nem látható akadály
miatt a tervezési idő jelentősen meghosszabbodott. Az engedélyező hatóság a tiszafüredi tervezési
terület esetében a 36600/1308/2022.-ált. számú végzésével felfüggesztette az engedélyezési eljárást és
a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Khvr.) 3. § (1) bekezdése szerint előzetes vizsgálati
eljárást kezdeményezését írta elő a környezetvédelmi hatóságnál annak ellenére, hogy a terület nem
érintett NATURA 2000 besorolású ingatlant. A megbízott fellebbezésének eredményeként a hatóság
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visszavonta a kötelezést, azonban az eljárás csak jelentős időveszteséggel folytatódhat. Folytatás a VII.1)
További információk: pont alatt
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: 19750000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 19750000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.2) A módosítás okai folytatása: Valamint az engedélyező hatóság a Kiskörei tervezési terület esetében
a 36600/1356/2022.-ált. számú végzésével felfüggesztette az engedélyezési eljárást és a 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Khvr.) 3. § (1) bekezdése szerint előzetes vizsgálati eljárást
kezdeményezését írta elő a környezetvédelmi hatóságnál annak ellenére, hogy a terület elhanyagolható
mértékben érintett NATURA 2000 besorolású ingatlant. Az eljárás időigénye 60 nap, melyet követően a
vízjogi létesítési eljárás is újraindul további 60 napos eljárási idővel.
Továbbá:
Tiszafüred esetében:
- a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség megbízásából a Tiszafüred városi kikötő
területén természetbúvár és túraközpont létesül. A létesítményt érintő utak, parkolók engedéllyel
rendelkeznek, jelenleg a kiviteli tervek készülnek.
- Jelen projekt esetében a korábbi magassági adatok nem egyeznek meg a természetbúvár és túraközpont
magassági adataival, amihez csatlakozni kell.
Tiszanána esetében:
- Tiszanána Község Önkormányzat által preferált nyomvonal a hullámtéri részen helyezkedik el. A
nyomvonal helyének meghatározása és elfogadása a pandémiás helyzet miatt elhúzódik.
Kisköre esetében:
- Az elfogadásra kerülő nyomvonal jóváhagyását követően kezdhető meg a kerékpárút közlekedési
engedélyezési terv vázlattervének az elkészítése és az engedélyezési eljárás lefolytatása.
VII.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
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Budapesti Gazdasági Egyetem (17458/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A Kbt. 137. § (2) bekezdés esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Gazdasági Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308722241
Postai cím: Markó utca Utca 29-31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Judit Eszter
Telefon: +36 14696600
E-mail: kiss.juditeszter@uni-bge.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-bge.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.3) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.4) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
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Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nexon szoftverbővítés, és üzemeltetés támogatás
Hivatkozási szám: EKR000974312022
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
Rövid meghatározás: A már meglévő NEXON számítógépes programrendszerekhez kapcsolódó,
azokkal függőségben álló rendszerelemek bevezetése 900 Nyilvántartott személy/Webes felhasználó
összlétszámig a Budapesti Gazdasági Egyetem egy telephelyén, hálózaton működtetve, valamint a
Szoftver felhasználásához szükséges szakmai támogatás, illetve a Szoftver karbantartásának biztosítása.
A bevezetésre kerülő modulok és funkciók:
NEXONhrm:
- FIR – Neptun adatszolgáltatás
NEXON\hr:
- Személytörzs - teljes adatkör
- Szervezetmenedzsment
- Vezetői megtekintés
- Vezető - beosztott hierarchia megjelenítése
- HR vezetői riportok
- Kompetencia rendszer
- Munkaköri rendszer
- Tömeges dokumentum generálás
NEXON\time:
- MS Exchange csatoló
- Részleges távmunka szerződés
NEXON\HR kontrolling
- Létszám- és bérkeret tervezés
- Béremelés tervezés
NEXON_PORT:
- Év végi igazolások
- Elektronikus aláírás interface (NetLock specifikus)
- Kétfaktoros autentikáció
NEXON\Workflow
- Alap modul
NEXON\analytics
- Alap modul
NEXON\WebAPI

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.159

1052

Feladat továbbá egyedi fejlesztés által a Munka törvénykönyve és Ajánlatkérő Kollektív szerződése alapján
meghatározott egyedi szabadságszámítási algoritmus megvalósítása (szabadságkeret megállapítása)
munkaviszonyban lévő dolgozók esetén.
A részletes feladatokat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre vonatkozó információ
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 28627550 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződes(ek) érteke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)

Elnevezés: Nexon szoftverbővítés, és üzemeltetés támogatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: 1055 Budapest, Markó utca 29-31.
II.2.4)
A közbeszerzés ismertetése: A már meglévő NEXON számítógépes programrendszerekhez kapcsolódó,
azokkal függőségben álló rendszerelemek bevezetése 900 Nyilvántartott személy/Webes felhasználó
összlétszámig a Budapesti Gazdasági Egyetem egy telephelyén, hálózaton működtetve, valamint a
Szoftver felhasználásához szükséges szakmai támogatás, illetve a Szoftver karbantartásának biztosítása.
A bevezetésre kerülő modulok és funkciók:
NEXONhrm:
- FIR – Neptun adatszolgáltatás
NEXON\hr:
- Személytörzs - teljes adatkör
- Szervezetmenedzsment
- Vezetői megtekintés
- Vezető - beosztott hierarchia megjelenítése
- HR vezetői riportok
- Kompetencia rendszer
- Munkaköri rendszer
- Tömeges dokumentum generálás
NEXON\time:
- MS Exchange csatoló
- Részleges távmunka szerződés
NEXON\HR kontrolling
- Létszám- és bérkeret tervezés
- Béremelés tervezés
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NEXON_PORT:
- Év végi igazolások
- Elektronikus aláírás interface (NetLock specifikus)
- Kétfaktoros autentikáció
NEXON\Workflow
- Alap modul
NEXON\analytics
- Alap modul
NEXON\WebAPI
Feladat továbbá egyedi fejlesztés által a Munka törvénykönyve és Ajánlatkérő Kollektív szerződése alapján
meghatározott egyedi szabadságszámítási algoritmus megvalósítása (szabadságkeret megállapítása)
munkaviszonyban lévő dolgozók esetén.
A részletes feladatokat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.7) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.8) További információ
Felek a szerződést - a Kbt. 133.§ (1) figyelembevételével - határozatlan időtartamra kötik.
Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 75.§ (2) bek. a) pontja alapján, a legalacsonyabb ár értékelési szempont
szerint értékeli.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
Előzetes versenyfelhívás nélküli tárgyalásos eljárás
Koncesszió odaítélése koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélkül
Eljárást megindító felhívásnak a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele nélkül odaítélt szerződés
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szoftverfelhasználási és -követési szerződés
V.1) Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés odaítélésének dátuma: 2022/08/12 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
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V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: NEXON Vállalkozási és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10245264241
Postai cím: Váci Út 185
Város: Budapest
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: nexon@nexon.hu
Telefon: +36 14655100
Internetcím(ek): (URL) www.nexon.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10245264241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 28627550
A szerződés/rész végleges összértéke: 28627550
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / legmagasabb ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlat (ÁFA nélkül)
Pénznem: HUF
keretmegállapodások esetében – maximális összérték e tételre vonatkozóan
keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke
V.1.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
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:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A Kbt 131. § (8) bekezdés e) pontja alapján nem áll fenn szerződéskötési moratórium. Kbt. 103. § (5)
bekezdése és a 137. § (2) bekezdésének megfelelően kerül jelen hirdetmény közzétételre. A közbeszerzési
szerződés nem került még aláírásra a Felek által a fenti joghelyekre tekintettel.
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

