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Hodász Nagyközségi Önkormányzat (Hodász Nagyközség csapadékvíz-elvezetése I. -1.MÓD - K. É. 20635/2022)

1217

Hodász Nagyközségi Önkormányzat (Hodász Nagyközség csapadékvíz-elvezetése II.-1.MÓD - K. É. 20720/2022)

1221

Paszab Község Önkormányzata (Paszab kült.-i mezőgazdasági utak stab. - Korri. 5 - K. É. - 20573/2022)

1225

Szeghalom Város Önkormányzata (Ajánlati felhívás visszavonása - K. É. - 20634/2022)

1228

Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (ajánlattételi határidő
módosítása - K. É. - 20475/2022)

1231

Újszentmargita Község Önkormányzata (Eljárás visszavonása - K. É. - 20552/2022)

1234

Várpalota Város Önkormányzata (ajánlattételi határidő módosítása - K. É. - 20565/2022)

1236

Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Safeti vagy azzal egyenértékű
szoftver - K. É. - 20413/2022)

1239

Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015
Állami Számvevőszék (Egészségügyi szolgáltatás nyújtása az ÁSZ részére - K. É. - 20300/2022)

1245

Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK ép energ fejl Veres Péter út - K. É. - 20505/2022)

1250

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (TSZM- Kapcsolószerek beszerzése
GYSEV Zrt. 4. rész - K. É. - 20374/2022)

1259

Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020
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Országos Mozgásszervi Intézet (3D-s erőplató rendszer beszerzése_TSZM - K. É. - 20319/2022)

1265

Szabadtéri Néprajzi Múzeum (malmok rekonstrukciója - K. É. - 19516/2022)

1271

Zalaegerszegi Tankerületi Központ (Eszközök beszerzése Egervár - 2. rész Szerződésmód - K. É. 7608/2022)

1275
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Nemzeti Kommunikációs Hivatal (20098/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Előzetes tájékoztató
2014/24/EU irányelv
A hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
A hirdetmény célja az ajánlatok/részvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló határidő lerövidítése
x
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.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosítószám: 15827186241
Postai cím: Garibaldi Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsuppán Andrea
Telefon: +36 17954807
E-mail: andrea.zsuppan@nkoh.gov.hu
Fax: +36 17950833
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://nkoh.kormany.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001384802022/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/EKR001384802022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Kbt. 31. § (3) bekezdés szerinti központi beszerző
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés:
Ügynökségi és rendezvényszerv. feladatok TKM
Hivatkozási szám: EKR001384802022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

11

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Keretmegállapodás a Visit Hungary Nemzeti Turisztikai Szervezet Nonprofit Zrt. és a Magyar Divat & Design
Ügynökség Nonprofit Zrt. részére komplex kommunikációs ügynökségi és rendezvényszervezési feladatok
ellátására”
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:
Ügynökségi és rendezvényszerv. feladatok TKM
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország közigazgatási területe, de adott esetben más
országok közigazgatási területei is.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Keretmegállapodás a Visit Hungary Nemzeti Turisztikai Szervezet Nonprofit Zrt. és a Magyar Divat & Design
Ügynökség Nonprofit Zrt. részére komplex kommunikációs ügynökségi és rendezvényszervezési feladatok
ellátására”
A keretmegállapodás alapján megkötendő, a konkrét beszerzésre vonatkozó egyedi szerződések műszaki
tartalma, értéke és mennyisége előre nem meghatározható, az a mindenkor a tényleges beszerzési igény
felmerülésétől függ. Ennek megfelelően a konkrét feladatokra vonatkozó egyedi szerződések tartalma, értéke,
üteme, valamint az egy időben teljesítendő egyedi szerződések nagyságrendje előzetesen sem meghatározható.
Az elvégzendő tevékenységek köre jellemzően, de nem kizárólagosan kiterjed a következő feladatok ellátására:
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stratégiai tervezés és tanácsadás, kreatív koncepció alkotás, grafikai tervezés, PR ügynökségi szolgáltatások, online
kommunikációs és közösségi médiaszolgáltatások, valamennyi kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó
gyártási feladat kiemelten a film-és videó anyag gyártás, nyomdai tevékenység, a fotózás, a promóciós eszközök
és installációk gyártása, rendezvényszervezés és a kapcsolódó egyéb szolgáltatások összességére vagy ezek
bármelyikére vagy ezek bármelyikének kombinációjára.
(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: 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: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
x A szerződés meghosszabbítható
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretmegállapodás időtartama legfeljebb
kettő alkalommal, alkalmanként legfeljebb 12 hónappal megújítható.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5) és II.2.6) pontokban feltüntetett szám technikai jellegű. A becsült érték az előzetes tájékoztató feladásának
időpontjában nem meghatározható. A II.1.5) és II.2.6) pontban megadott érték nem a becsült érték, kizárólag a
hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt került rögzítésre. A tájékoztató szerinti eljárás megindítására
ajánlatkérő nem köteles.
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
2022/10/14 (éééé/hh/nn)
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) bekezdésében, valamint a 63. § (1) bekezdésében
foglalt kizáró okok állnak fenn.
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.
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Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó feltételek (Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont) szerint:
Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem alkalmas a szakmai tevékenység végzésére, azaz az
ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) nincsen
bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; a nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplő esetén nincsen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti
hasonló nyilvántartásba, vagy nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Kizáró okok igazolása:
Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az egységes
európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik
a Kbt. 62. § (1) és (2), 63. § (1) bekezdésének hatálya alá. A Kr. 2. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel az
EEKD-ban ajánlattevőnek fel kell tüntetni az ajánlat benyújtásakor már ismert olyan alvállalkozókat is,
amelyek kapacitásaira nem támaszkodik.
Az EEKD-ban ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1)
bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állásást. Az EEKD-t a megfelelő képviseleti
joggal rendelkező személy(ek) által aláírva kell az ajánlathoz csatoltan benyújtani.
A Kr. 3. § (2) bekezdése értelmében a kapacitást nyújtó szervezeteknek is be kell nyújtaniuk a külön
aláírt EEKD-t az ajánlatban, amelyben csak azon alkalmassági feltételek vonatkozásában kell nyilatkozni,
melyeket ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmassága igazolásához.
Az EEKD-t közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattételben részes gazdasági szereplők közül annak
kell benyújtania, aki az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) 13. § (3) bekezdés szerinti meghatalmazás alapján a nyilatkozatok
megtételekor a közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdései alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015.
(X.30.) Kormányrendelet 8-11. § alapján kell igazolni, figyelemmel a Kr. 12. § -16. §-ában foglaltakra.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja vagy a 10. § g) pont gb) alpontja
szerint szükséges igazolni, azzal, hogy Ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló (tehát a hatályos) 2017. évi LIII. törvény alapján kell
nyilatkoznia;
A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy
más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása
érdekében.
A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az
alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani
az Ajánlatkérő által kiadott űrlap kitöltésével.
A 321/2015, (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma
valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó
külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében
ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (nemleges tartalmú nyilatkozatbecsatolása is
szükséges)
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. §-ban foglaltakra [öntisztázás]. A jogerős határozatot
a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (továbbiakban: EEKD)
egyidejűleg köteles benyújtani.
Ajánlatkérő a kizáró okok igazolása tekintetében felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (11), illetve 69.
§ (11a) bekezdéseire is.
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A Kbt. 69. § (6) bekezdése fennállása esetén Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés
meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem értékelési sorrendben
az azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások
benyújtására.
Az EKR rendelet 12. § (2) bekezdése is irányadó.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó feltételek igazolása:
A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó feltételeket ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet
26. § (2) bekezdése szerint ellenőrzi. A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a
nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen,
elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának 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.
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a kizáró okok, a szakmai tevékenység végzésére
vonatkozó részletes előírások, illetve a feltételek igazolási módjai az eljárást megindító felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban kerülnek ismertetésre.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelmények körét a közbeszerzés tárgyához igazítva, a Kbt. 65. § rendelkezéseiben
foglaltaknak megfelelően a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésben foglaltak szerint
kívánja a közbeszerzési eljárás során előírni.
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az alkalmassági követelményekre vonatkozó
előírásokat az esélyegyenlőségre, az egyenlő elbánásra és a verseny tisztaságára vonatkozó alapelvek
figyelembevétele mellett a közbeszerzés tárgyára kell korlátoznia, és azokat - a közbeszerzés becsült
értékére is tekintettel - legfeljebb a szerződés teljesítéséhez ténylegesen szükséges feltételek mértékéig
írja elő. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a részletes alkalmassági követelményeket
és azok igazolási módjait az eljárást megindító felhívás fogja tartalmazni.
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 műszaki, illetve szakmai
alkalmassági követelmények körét a közbeszerzés tárgyához igazítva, a Kbt. 65. § rendelkezéseiben
foglaltaknak megfelelően a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésben foglaltak szerint
kívánja a közbeszerzési eljárás során előírni.
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az alkalmassági követelményekre vonatkozó
előírásokat az esélyegyenlőségre, az egyenlő elbánásra és a verseny tisztaságára vonatkozó alapelvek
figyelembevétele mellett a közbeszerzés tárgyára kell korlátoznia, és azokat - a közbeszerzés becsült
értékére is tekintettel - legfeljebb a szerződés teljesítéséhez ténylegesen szükséges feltételek mértékéig
írja elő. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a részletes alkalmassági követelményeket
és azok igazolási módjait az eljárást megindító felhívás fogja tartalmazni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
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 nyertes ajánlattevőként szerződő fél az egyedi szerződések teljesítése során minőségtervezésre, folyamatos
minőség-ellenőrzésre köteles. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél az egyedi szerződések teljesítése során
adatfeldolgozónak minősül.
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatos további részletes
feltételeket és az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit az eljárást megindító felhívás és a
közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet fogja tartalmazni.
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
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
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 négy évet meghaladó időtartam indoklása:
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.2.2) A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
2022/10/14 (éééé/hh/nn)
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő az alábbiak szerint nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt:
Az egymással szorosan összefüggő feladatok elvárt minőségben és hatékonyan történő teljesítését
ellehetetlenítené, az egy konkrét feladatra irányuló több szerződés megkötése műszakilag és
gazdaságilag ésszerűtlen lenne. A közbeszerzés tárgyát képező komplex kommunikációs ügynökségi
feladatok egymásra épülnek, egy keretmegállapodás alapján történő beszerzésük a megrendelő
érdekében történő szakszerű és szerződésszerű megvalósítást biztosítja. A komplex kommunikációs
ügynökségi feladatok körébe eső egyes részfeladatok ellátására vonatkozó részajánlattétel biztosításával
több keretmegállapodás jönne létre, keretmegállapodásonként adott esetben különböző nyertes
ajánlattevő(kk)vel. Mindez az egymással szorosan összefüggő feladatok elvárt minőségben és hatékonyan
történő teljesítését ellehetetlenítené, az egy konkrét feladatra irányuló, de több keretmegállapodás
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alapján történő egyedi szerződések megkötése műszakilag és gazdaságilag ésszerűtlen lenne, a
megrendelő érdekeit veszélyeztetné. Ezért nem biztosított a részajánlattétel lehetősége.
2. Ajánlatkérő fenntartja annak jogát, hogy az előzetes tájékoztatóban meghatározott, keretmegállapodás
alapján végzendő tevékenységek körét, a beszerzés ütemezését pontosítsa és ehhez igazodóan a
beszerzés előkészítésének időszakában felülvizsgálja, illetőleg pontosítsa a tájékoztatóban megjelölt
alkalmassági szempontokat, illetőleg a kezdőnapot is.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § -ában
meghatározottak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/19 (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
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5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
12 ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul, vagy célja az ajánlattételi határidő lerövidítése, ezt az
információt itt vagy a szándék megerősítésére szóló felhívásban adja meg
19 ha a hirdetmény célja az ajánlattételi határidő lerövidítése
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (20086/2022)
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: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: 15722720251
Postai cím: Mogyoródi Út 43
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pénzes Anikó
Telefon: +36 208200571
E-mail: aniko.penzes@katved.gov.hu
Fax: +36 14694137
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.katasztrofavedelem.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.katasztrofavedelem.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001114092022/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/EKR001114092022/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
x Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: katasztrófavédelem
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tűzszimulációs ház kivitelezése II.
Hivatkozási szám: EKR001114092022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

45000000-7
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x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tűzszimulációs ház kivitelezése a 2081 Piliscsaba, Fő út 1602/4 hrsz. ingatlanon.
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: Tűzszimulációs ház kivitelezése II.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45210000-2

Kiegészítő szójegyzék

45214000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2081 Piliscsaba, Fő út 1602/4 hrsz. ingatlan.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db tűzszimulációs ház építése. Bruttó alapterület: 110,65 m2. Az építmény hasznos alapterülete: fszt.: 81,86 m2,
em.: 63,88 m2, tetőtér: 14,82 m2.
Funkció leírása: Az épület egy kétszintes ház mása, amelyben megtalálható minden olyan helyiség, ami tűzoltás és
katasztrófaelhárítás szempontjából legtöbbször előfordulhat, mint potenciális beavatkozási feladat. A földszinten
garázs, illetve a gázmérő helyiségek, valamint az emeleti szintre vezető lépcsőház tüzeit és annak oltását lehet
szimulálni.
A felső emeleti szinten egy tipikus lakás lesz kialakítva, konyhával, konyhai berendezésekkel és szobákkal. Ezen a
szinten lehet szimulálni a „Flash Over” jelenséget is.
Az épületen belüli szobákban, helyiségekben kell telepíteni a tűzhelyszíneket. Minden kiképző helyiség legalább
két menekülési útvonallal lesz ellátva. Az emeleti szint több helyiségéhez erkély csatlakozni. Az épülethez külső
lépcső kerül kialakításra az erkély környezetében, mely külső megközelítést biztosít az emeleti szinthez és a
tetőhöz.
Minden kiképző helyiségben kiépítésre kerül tűzivíz elvezető rendszer. Az épület tartalmazza az összes alapvető,
lakásra jellemző elektronikát, világítást, a betáplálásokat és világítási védelmet.
A tűzszimulációs ház környezetében kiépül 3 db gyakorló tűzcsap, illetve az épület környezetében a megfelelő
méretű (min. 12,0 m széles), szilárd burkolattal ellátott tűzoltási felvonulási terület.
A szimulációhoz szükséges vezérlés, gépészet, technológia kiépítése NEM AJÁNLATTEVŐ FELADATA.
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Főbb munkanemek:
- építészeti, statikai munkák (zsaluzás és állványozás, irtás, föld- és sziklamunka, szivárgóépítés, síkalapozás,
helyszíni beton és vasbeton munkák, fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése, ácsmunka, vakolás és rabicolás,
aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése, bádogozás, fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet
elhelyezése, felületképzés, szigetelés)
- elektromos munkák (erősáram)
- épületgépészeti munkák
- külső munkák (földmunka, útépítés, szegélyépítés, védőcső kiépítése, gáztartály telepítése)
- külső közmű (terület előkészítés, vízvezeték építése, csapadékvíz csatorna építése)
Az épület alapozása a talajmechanikai szakvéleménynek megfelelő helyszíni, földpartok közé öntött vasbeton
sávalapozás. Összes betonmennyiség: 102,65 m3.
Az épület felmenő szerkezetei statikailag méretezett 30 cm vastag vasbeton falak, melyekbe műanyagszál
adagolás kerül. Összes betonmennyiség: 164,71 m3.
Az épület tetőszerkezetei statikailag méretezett 20 és 30 cm vastag vasbeton lemezek, melybe műanyagszál
adagolás kerül. Összes betonmennyiség: 67,07 m3.
Tetőfedés: Fémlemezfedés:
Teljes felületű aljzatra 0,7 mm vastag bevonatolt alumínium lemezből készített, építészterv szerinti korc
tengelytávolságú, géppel előprofilozott lemezsávokból készített kettős állókorcos fémlemezfedés, hófogók,
felépítmények mögött 1.5 m hosszon tömített korcokkal, szélszívásra méretezett álló- és mozgófércekkel rögzítve.
152,08 m2
Talajon fekvő padló hőszigetelése EPS 150 termékosztályba tartozó lépésálló expandált polisztirolhab
hőszigetelés. Talajon fekvő padló talajnedvesség elleni szigetelése legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol
betétes, SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés, teljes felületén lángolvasztással
ragasztva. Üzemi- használati víz elleni bevonatszigetelés 2 komponensű, cement-műanyag bázisú, használati
víz elleni bevonatszigetelés, 2 rétegben fölhordva, a második rétegben lúgálló üvegszövet ágyazásával. Padló:
Ipari beton padló + aljzatbeton egyben, 2 mm kéregerősítéssel, csiszolva. Min. C25/30, acél szálerősítés 25 kg/m3.
Kéregerősítés 2-3 mm kvarchomok. 192,77 m2. Felületvédelem 2 réteg alapozó gyantával. A padló burkolatnak
nagy hőterhelést és hirtelen gyors hőingadozást kell kibírnia, valamint a nagy mennyiségű oltóvíz hatásának.
Oltóvíz elvezetése összefolyón keresztül.
A teljesítés helye szerinti ingatlanon az AK által kötött vállalkozási szerződés eredményeként jelenleg egy
tűzoltólaktanya kivitelezése zajlik, így a nyertes AT-nek az organizációt és a szerződést e körülményre tekintettel
kell megszerveznie és teljesítenie. AK továbbá olyan tűzszimulációs eszközöket vásárolt, illetve rendelt meg,
amelyek beépítésére és beüzemelésére a közbeszerzés tárgya szerinti Létesítményben kerül sor, így a nyertes AT
köteles a tűzszimulációs eszközök beszállítójával, beüzemelőjével fokozottan együttműködni.
Az ellátandó feladatok részletes ismertetését a Műszaki Dokumentáció és a szerződés tervezet tartalmazza.
Ha a szerződés teljesítéséhez egyéb (pl. terület előkészítési, kiegészítő, mérnöki, vagy dokumentálási) tevékenység
– jogszabály, hatósági előírás vagy a nyertes AT sajátos munkaszervezési, vagy egyéb tevékenységi jellemzőjéből
adódóan – szükséges, annak elvégzése a megajánlott átalányár keretében Ajánlattevő (AT) feladata. AT-nek
az ajánlati árat a fentiekre figyelemmel kell megadnia, oly módon, hogy az árazatlan költségvetés vonatkozó
tételeinek árazásánál az esetlegesen kapcsolódó – a költségvetésben kifejezetten nem szereplő - előkészítési,
kiegészítő, mérnöki, dokumentálási és egyéb szükséges feladatok ellenértékét is figyelembe kell vennie.
AK a 321/2015.(X.30.) Korm. r. 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a közbeszerzési dokumentumokban
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.
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A szerződéses feladatra a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti tartalommal bíró kiviteli tervdokumentáció
került elkészítésre, amely a közbeszerzési Műszaki Dokumentáció részét képezi. Ha AT a saját munkaszervezése
kapcsán szükségesnek találja, további szakági/részletterv(ek) elkészítése a nyertes AT feladata.
A nyertes AT feladata továbbá a kivitelezés megkezdését megelőzően és annak folyamán szükség szerint minden
olyan mérnöki, dokumentálási és egyéb feladat ellátása (közmű egyeztetések, tervek benyújtása szolgáltató
felé, kiegészítőterv,- speciális terv elkészítése, stb.), amely a közbeszerzési dokumentumokban megfogalmazott
szerződéses feladat teljes körű megvalósításához – kivitelezéséhez - szükséges.
Karakterkorlátozás miatt folytatás: VI.4.3. pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M2)1. szakembernek a 266/2013.(VII.11.) Korm. R. által az MV-É jogosultság
megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata
[hónap(ok)ban, min. 0 max 36 hó] 10
2 Az M2)2. szakembernek a 266/2013.(VII.11.) Korm. R. által az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez
meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata [hónap(ok)ban, min. 0 max 36
hó] 10
3 Az M2)3. szakembernek a 266/2013.(VII.11.) Korm. R. által az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez
meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata [hónap(ok)ban, min. 0 max 36
hó] 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
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 igen
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Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.6.0.-15-2016-00019
II.2.14) További információ:
- Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 75.§(2)e) pontját alkalmazza.
- A Kbt. 27.§(3) és a 257/2018(XII.18.) Kr. 21.§(10) alapján a FAKSZ neve és lajstromszáma: dr. Magyar Balázs 00356
- A minőségi értékelési részszempontok esetében a legkedvezőbb megajánlás 36 hónap, így AK erre és az ennél
kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.
- AK a 424/2017(XII.19) Kr. szerint jár el.
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 (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet
részt az alkalmasság igazolásában az a gazdasági szereplő (GSZ), aki a Kbt. 62.§(1)-(2) szerinti kizáró okok
hatálya alá tartozik. AK-nak ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, AV-t vagy az alkalmasság igazolásában
részt vevő GSZ-t, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt.74.§ (1)) AK felhívja az AT-k
figyelmét a 321/2015.(X.30.) Kr. 3-7.§-aira.
Előzetes igazolási mód:
A 321/2015.(X.30.) Kr. 1.§ (1) szerint: EEKD. AT az alkalmasságot igazoló AV vagy más szervezet
vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolására (Kr. 15.§ (1)
bek.) Az alk. ig. részt vevő AV tekintetében az EEKD benyújtásával AT eleget tesz a Kbt.67.§(4) bek
szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság
igazolásában, az AT a Kbt. 67.§(4)bek. szerint nyilatkozik (Kr.15.§ (2) bek.)
AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. és a Kr.1.§(7)bek., 8.§, 10.§,14.§ és 16.§ szerint jár el.
Az EEKD kitöltésére irányadó a Kr. 4.§, 6.§ (1)-(2) bek. AT-nek a 62.§(1) kb) és kc) alpontjai hatálya alá
nem tartozását a Kr. 8.§ ib) és ic) alpontjaiban, illetve a 10.§ gb) és gc) alpontjában foglaltak szerint kell
igazolnia.
A kizáró okokat a Magyarországon letelepedett AT a Kr. 8.§, a nem Magyarországon letelepedett AT a
Kr.10.§ szerint köteles igazolni.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
Az EEKD benyújtása az EKR-ben történik. Az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolni a feltételnek
való megfelelést. AK EEKD-ban elfogadja a GSZ-k egyszerű nyilatkozatát, az alkalmassági követelmények
előzetes igazolása kapcsán (Kr. 1.§ (1) Az EEKD kapcsán AK a Kbt. 41/A. § szerint jár el.
Ajánlatkérő a Kbt.69.§ (11) és (11a) bek. szerint jár el. Ha a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti nyilvántartásban
a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód, a nyilvántartás kivonatának, az azt
vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy e tényét igazoló dokumentum egyszerű másolatban történő
benyújtásával kell igazolni.
Az alk. követelménynek való megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása 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.
SZ1) Az építőipari kivitelezési tevékenységet végző GSZ-nek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési
tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie kell. Előzetese igazolás módja: EEKD nyilatkozat.
Utólagos igazolás: az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében való
szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból. A nem
magyarországi letelepedésű GSZ-nek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés, vagy
a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolása,
illetve a dokumentumok csatolása szükséges.
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III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1. Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdés
szerinti felhívásra nyújtsa be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) c) pontja alapján, a felhívás
feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó nyilatkozatát a
közbeszerzés tárgya (épület építése) szerinti nettó árbevételéről, attól függően, hogy mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (3) bekezdése szerinti esetben ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése
során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről
szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által
elfogadott módjáról.
Ajánlattevőnek a gazdasági és pénzügyi, alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. §, 67. §-ában
valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia.
Ajánlatkérő ”épület” alatt az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 2. § 10. pont szerint meghatározott fogalmat
érti, míg ”építés” alatt az épület újonnan történő felépítését, továbbá az OTÉK 1. sz. melléklet. 17. pont
szerinti bővítését vagy a 8. pont szerinti átalakítását érti. Az OTÉK 1. sz. melléklet 36. pontja szerinti felújítás
csak akkor fogadható el, ha nem önmagában képezi az építési munka tárgyát, hanem építéssel és/vagy
bővítéssel és/vagy átalakítással együtt végezték.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó dokumentumok bekérése az
ajánlatkérő felhívása alapján a Kr. 1. § (2) bek.-nek és 19. § foglaltaknak megfelelően.
Az ajánlatkérő csak akkor nem kér részletes igazolásokat, ha a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően hozzáfér a Korm. rendelet IV. Fejezetben nem említett alkalmasságot igazoló adatbázisokhoz
és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 19. § (5) és (7) bekezdéseiben foglalt lehetőségekre.
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. Ez esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és azon alkalmassági
követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell 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 minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását
megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a közbeszerzés tárgya (épület építése)
szerinti nettó árbevétele nem éri el az 80.000.000 forintot.
Ajánlatkérő ”épület” alatt az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 2. § 10. pont szerint meghatározott fogalmat
érti, míg ”építés” alatt az épület újonnan történő felépítését, továbbá az OTÉK 1. sz. melléklet. 17. pont
szerinti bővítését vagy a 8. pont szerinti átalakítását érti. Az OTÉK 1. sz. melléklet 36. pontja szerinti felújítás
csak akkor fogadható el, ha nem önmagában képezi az építési munka tárgyát, hanem építéssel és/vagy
bővítéssel és/vagy átalakítással együtt végezték
AK előzetes igazolásként elfogadja az EEKD szerinti nyilatkozatot (ALFA pont), az igazolás(ok) benyújtása a
Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra történik. Az utólagos igazolás AT nyilatkozata alapján történik.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1) Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra be kell
nyújtania a jelen felhívás feladásától legfeljebb 8 éven (azaz 96 hónapon) belül megkezdett és 5 éven (azaz
60 hónapon) belül befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), az előírásoknak és a szerződésnek
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megfelelően teljesített, legjelentősebb, épület építésére vonatkozó, a 321/2015. (XII.23.) Korm. rendelet
22. § (3) bekezdése szerinti, a szerződést kötő másik fél által kiállított referencia igazolás(oka)t legalább az
alábbi tartalommal:
a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve;
b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe,
valamint a referenciát adó személy neve és telefonszáma vagy
e-mail címe,
c) a teljesítés helye,
d) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, mennyisége az alkalmassági
minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),
e) a teljesítés kezdésének és befejezésének (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó,
nap részletezettséggel,
f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
h) amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, vállalkozói díjként az igazolást benyújtó
ajánlattevő saját teljesítésének nettó összegét is kéri ajánlatkérő megadni (HUF-ban).
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.
Ajánlatkérő ”épület” alatt az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 2. § 10. pont szerint meghatározott fogalmat
érti, míg ”építés” alatt az épület újonnan történő felépítését, továbbá az OTÉK 1. sz. melléklet. 17. pont
szerinti bővítését vagy a 8. pont szerinti átalakítását érti. Az OTÉK 1. sz. melléklet 36. pontja szerinti felújítás
csak akkor fogadható el, ha nem önmagában képezi az építési munka tárgyát, hanem építéssel és/vagy
bővítéssel és/vagy átalakítással együtt végezték.
AK a Kr.21.§ (2) bek. kapcsán a 21.§ (2a) bek. a) pont, valamint a Kr.1.§ (3) bek. szerint jár el. A 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése is irányadó.
M2) Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Kbt. 69.
§ (4) bek. szerinti felhívásra be kell nyújtania azon szakemberekről szóló nyilatkozatát, amely tartalmazza
a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezését, végzettségét vagy képzettségét, továbbá
szakmai tapasztalatukat.
A szükséges végzettség/képzettség az azt igazoló dokumentumok (bizonyítvány, oklevél, stb.)
benyújtásával, míg a szakmai tapasztalat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával
igazolható.
A fentieken túl szükséges a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozata, amelyben nyilatkozik, hogy az
ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni.
A végzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Ajánlatkérő
a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét,
hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati
idejébe. Az önéletrajzban a szakmai (többlet) tapasztalatot év/hónap bontásban kell megadni. AK csak
egész hónapokat vesz figyelembe.
Az alkalmasság igazolására irányadó továbbá a Kbt. 65. § (6),(7), (9) és (11) bekezdése is.
Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, M1) és
M2) pont előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az
ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum
elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő az M1) és M/2) pontban
meghatározott dokumentum benyújtása helyett.
AK előzetes igazolásként elfogadja az EEKD szerinti nyilatkozatot (ALFA pont), az igazolás(ok) benyújtása a
Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra történik.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az AT a szerz. teljesítésére, ha nem mutat be
a jelen felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb 8 éven (azaz 96 hónapon) belül megkezdett és
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5 éven (azaz 60 hónapon) belül befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően teljesített összesen
legalább 1 db, összesen legalább 120 m2 hasznos alapterületű, a jelen felhívás szerinti épület fogalomnak
megfelelő építmény építésére vonatkozó referenciát
Ajánlatkérő ”épület” alatt az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 2. § 8. pont szerint meghatározott fogalmat
érti, míg ”építés” alatt az épület újonnan történő felépítését, továbbá az OTÉK 1. sz. melléklet. 17. pont
szerinti bővítését vagy a 8. pont szerinti átalakítását érti. Az OTÉK 1. sz. melléklet 36. pontja szerinti felújítás
csak akkor fogadható el, ha nem önmagában képezi az építési munka tárgyát, hanem építéssel és/vagy
bővítéssel és/vagy átalakítással együtt végezték.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be ajánlatában az alábbi
szakembereket:
M2)1. Legalább 1 fő szakember, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés
fejezet 1. rész 2. pontja „Építési szakterület „MV-É” vagy azzal egyenértékű kategóriájú felelős műszaki
vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a
jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkezik.
M2)2. Legalább 1 fő szakember, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés
fejezet 2. rész 5. pontja „Építési szakterület „MV-ÉV” vagy azzal egyenértékű kategóriájú felelős műszaki
vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a
jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkezik.
M2)3. Legalább 1 fő szakember, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés
fejezet 2. rész 3. pontja „Építési szakterület „MV-ÉG” vagy azzal egyenértékű kategóriájú felelős műszaki
vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a
jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi
bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlatban ajánlattevő
kötelezettsége és felelőssége. Azokban az esetekben, amelyekben a Kr. 28.§ és 36.§-ban meghatározott
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30.§ és 39.§-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy
a GSZ megfelel az adott alk. követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos
jegyzékén való szereplés tényét, illetve az EU egy másik tagállamában letelepedett GSZ által benyújtott, a
letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék
szerinti igazolást is elfogadja az AK a fenti pontokban felsorolt igazolási módok helyett.
Az előírt alk. köv. a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Az alk. ig. irányadó a Kbt. 65.§(6)(7)(9)(11) bek
is. A Kbt. 65.§(7) bek alapján, az előírt alk. köv. az AT-k 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 AF vonatkozó pontjának megjelölésével
azon alk. követelményt, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra
is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kap. rendelk. 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. Egy szakember több alk. feltételre is jelölhető.
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: (alapja a tart. keret nélküli váll. díj, mértéke 1%, max. 20 nap)
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- meghiúsulási kötbér (alapja a tart. keret nélküli váll. díj, mértéke 30%)
- telj./jóltelj. bizt. (5%),
- előleg-visszafizetési bizt. (elszámolható váll. díj. 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözete),
Ajánlattétel, szerződés, kifizetés pénzneme: HUF. A jótállás kezdő időpontja a műszaki átadás-átvétel lezárásának
napját követő nap. A jótállási idő az Étv. szerinti épületek esetében a 181/2003.(XI.15.) Korm. r. 3.§ (1) bek. szerint,
míg az épületnek nem minősülő műtárgyak esetében legalább 36 hónap.
Részszámlázás (6 db rész szla a szerz. tervezet szerinti teljesítés arányában), finanszírozás módja (szállítói), előleg
(30%), jóváírás 1-4. részszla-ban, részl. szabályok a szerz. tervezet szerint. A kifizetésre a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek.
és a 322/2015. (X.30.) Kr. 32/A. és a 272/2014. Kr. rendelkezései az irányadóak. Tartalékkeret: 2%.
A finanszírozás módja: szállítói. Támogatási intenzitás: 100,000000%
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
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(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/10/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/10/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1a)-(1d) 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 AK és a GSZ-k között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt-ben vagy végrehajtási
rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR-ben történik.
2. Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete valamely dokumentum közvetlen megküldését írja elő,
azon a dokumentum EKR r. szerinti elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni kell.
3. Ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett GSZ-k tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődését jelző
GSZ-nek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
4. z ajánlat (AJ) összeállítása során az ajánlattevőnek (AT) figyelemmel kell lenniük az EKRr. 11-12 §-ában és
a Kbt. 41/A.§(1)-(6) bek. foglaltakra.
5. Ahol az EKR az AK által létrehozandó dokumentumra elektronikus űrlapot biztosít, az AK ezen
dokumentumokat az elektronikus űrlap alkalmazásával köteles létrehozni.
6. Az elektronikusan megküldött dokumentum beérkezésének tényéről az EKR haladéktalanul
automatikus elektronikus visszaigazolást küld. Az elektronikus dokumentum beérkezésének ideje az
automatikus visszaigazolásban szereplő időpont.
7. A Kbt. 35.§(8): AK nem teszi lehetővé közös gazdálkodó szervezet társaság megalakítását.
8. AK a Kbt.71.§(6) bek. második mondatára figyelemmel előírja, hogyha a hiánypótlással az AT az
ajánlatban korábban nem szereplő GSZ-t von be az eljárásba, és e GSZ-re tekintettel lenne szükséges az
újabb hiánypótlás, akkor az AK kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni.
9. AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a 321/2015. (X.30.) Kr. 28.§(3) bekezdéséhez képest
szigorúbban határozta meg az alábbi alkalmassági követelmények tekintetében: P1), M1), M2)
10. Értékelési szempont: Kbt.76.§(2)c). Az értékelési részszempontokkal kapcsolatos további információk
a közbeszerzési dokumentációban. Módszer: Minőségi szempontok: egyenes arányosítás, ár szempont:
fordított arányosítás. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100. AK a II.2.5. pont
szerinti ár szempont esetében a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díjat értékeli.
11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell folyamatban lévő vált.bej. eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott
vált.bej. kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben ilyen
eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot.(321/2015. Kr. 13.§)
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12. AK a Kbt.39.§(1) alapján rögzíti, hogy a közbeszerzési dokumentumokat (kd), a GSZ-k számára
elektronikus úton, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi az EKR-ben.
13. Az ajánlatnak tartalmaznia kell: a Kbt. 66.§(2),(6) bek, a 67.§(4) bek szerinti nyilatkozatokat, és a Kbt.
65.§(7) alapján nyilatkozni kell a kapacitást biztosító szervezetek tekintetében, nemleges tartalom esetén
is. Változásbejegyzési eljárás és a képviseleti jog igazolása tekintetében a dokumentációban részletezettek
szerint kell eljárni. Az ajánlatnak a Kbt. 66.§(5) alapján felolvasólapot kell tartalmaznia. A Felolvasólap EKR
űrlap. A változásbejegyzésre vonatkozó nyilatkozat nemleges tartalom alapján is kitöltendő.
14. AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más GSZ-nek az AJ-hoz csatolni: a
nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti
aláírás-mintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében
a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt meghat.-t.
15. Ak a Kbt. 131.§(4)-(5) bek. 138.§(1)-(2), 136.§ (2) alkalmazza.
16. Helyszíni bejárás időpontja: 2022.10.03.11:00h, helye: teljesítés helye.
17. AK nem határoz meg a Kbt. 132. § szerinti feltételeket.
18. AK a GDPR rendelet alapján tájékoztatja AT-ket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők
személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás
lefolytatása céljából és határidőig kezeli.
19. AK felhívja az érdeklődő GSZ-k figyelmét arra, hogy adott esetben sor kerülhet az ajánlattételi határidő
meghosszabbítására, így az eljárást e körülményre tekintettel kövessék nyomon.
20. AK tájékoztatja az GSZ-ket, hogy a 2 hónapos ajánlati kötöttség alatt a Kbt.81.§(11) alapján 60 napot
ért.
21. A nyertes AT a kivitelezési munkák tekintetében teljes körű építési-szerelési biztosítást (CAR) köteles
kötni. A nyertes AT köteles az általa megkötött biztosítás hatályát a Munkaterület átvételétől kezdődően a
műszaki átadás–átvételi eljárás sikeres lezárásától számított 60. (hatvanadik) napig fenntartani, min. 30M
Ft/ káresemény és 100M Ft /kárév biztosítási összeg erejéig. Az építési-szerelési biztosítás tekintetében
biztosítottként fel kell tüntetni a Megrendelőt is. A biztosítással kapcsolatos részletes előírásokat a szerz.
terv.tart. Ak felhívja a figyelmet a 322/2015. Kr. 26.§-ra.
22. Tov. inform. a KD tart.
23. Kieg. tájék: EKR keresztül.
24. A műszaki dokumentáció részeként kiadott árazatlan költségvetéseket az ajánlattétel során be kell
árazni, szakmai ajánlat keretében nyomtatott formában cégszerűen aláírva az ajánlathoz (.pdf és .xls
formátumban is) csatolni kell.
25. AK a Kbt. 61.§(4) bek figyelemmel megvizsgálta, hogy a beszerzés tárgya, jellege és a szerződéshez
kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattételt. A beruházás 1
helyszínen valósul meg, műszakilag és funkcionálisan is egységet képez, így az építési munka egymásra
épülő munkafolyamatokat feltételez. A nyertes ajánlattevő feladata, hogy a jogerős építési engedély és
a kivitelezési tervdokumentáció alapján végezze el a kivitelezést. A felelősségi körök elhatárolása és a
jótállási igények érvényesíthetősége nem teszi lehetővé a részajánlattétel biztosítását.
26. A II.2.7. pontban foglalt 6 hónap alatt a szerz. tervezet szerinti 180 nap értendő.
27. AT-nek nyilatkoznia kell a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
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Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
A felhívás II.2.5. pontjához: A minőségi értékelési részszempontokhoz kapcsolódóan AK tájékoztatja az
ajánlattevőket, hogy a legkedvezőbb megajánlás 100 pontot kap, a többi pont meghatározása egyenes
arányosítás alapján történik. Ha a 266/2013 Korm. rendelet által előírt jogosultság megszerzéséhez
szükséges szakmai gyakorlaton felül további, egész hónapokban meghatározható szakmai tapasztalatot
az ajánlattevő nem mutat be, akkor 0 (nulla) pontot kap. A maximálisan elfogadott többlet tapasztalat
36 hónap, ami 100 pontot jelent, ugyanakkor az e feletti megajánlás is 100 pontot jelent. Ajánlatkérő a
36 hónapnál magasabb megajánlások esetén a képlet alkalmazása során minden esetben a maximálisan
megajánlható 36 hónaphoz viszonyít, mint legjobb megajánláshoz, még akkor is, ha az ajánlattevő esetleg
a 36 hónapnál magasabb megajánlást tesz.
Ajánlatkérő a minőségi értékelési részszempontok szerinti megajánlások alátámasztására az alábbi
dokumentumok benyújtását írja elő: nyilatkozat az adott értékelési részszempontra jelölt szakember(ek)ről
és a ”többlet” szakmai tapasztalat(ok)ról, az adott szakember(ek) saját kezűleg aláírt önéletrajza, amelyből
az értékelési részszempont szerinti feltételek egyértelműen megállapíthatók, szükség szerint az érintett
szakember(ek) végzettségét igazoló dokumentum(ok). Több szakembernek ugyanarra az alkalmassági
feltételre vonatkozó bemutatása esetén Ajánlatkérő a vonatkozó iratmintában első helyen megjelölt
szakember tapasztalatát fogja figyelembe venni. (Ez esetben az iratmintát valamennyi szakember
tekintetében be kell nyújtani és egyértelműen utalni kell arra, hogy melyik szakember az ”első” helyen
megjelölt.) Az értékelés alá vont szakembert az ajánlatban az ajánlattételkor meg kell nevezni, melynek
elmaradása esetén az ajánlat érvénytelen.
AK felhívja a figyelmet, hogy az alkalmassági felt. teljesítéséhez nem szükséges a jogosultság megléte.
A II.2.4. pont folytatása: HOMLOKZATBURKOLAT: Látszóbeton felület: Statikailag méretezett vasbeton
falak külső síkja látszóbeton minőségben kivitelezendő. A zsaluba matricázat ragasztva. Korcolt fémlemez
burkolat: kettős állókorcos fémlemez fedés, 5 cm magas trapézlemez alátéttel. Lábazati burkolat: 1,5
mm vastag acéllemez. NYÍLÁSZÁRÓK: Tokszerkezet utólag szerelhető saroktok, ajtólap egyedi lakatos
szerkezet. Ajtók száma 17 db. Az épületben vízfogyasztás nem történik, így komfort igényt kiszolgáló
vízellátó és szennyvíz elvezető rendszer nem létesül. Az oltásból eredő szennyezett víz elvezetését és
esővíz elvezetése gravitációsan történik, valamint technológiai igényként egy száraz tűzivíz hálózat
létesül (10 fm). A helyiségekben elhelyezett padlóösszefolyókat tűzálló kivitelben kell elhelyezni, a kilépő
csatorna vezetéket tűzvédelmi szigeteléssel, burkolással kell ellátni. Összesen: 46 fm. Az épület részére
biztosítandó normál áramszolgáltatói betáplálás: 47,0kW (3x100A). A fenti energiaigény kiszolgálása
az épület mellett lévő OKF tűzoltólaktanyából biztosítható. Az erősáramú villamos hálózat feszültsége:
3N~230/400V 50Hz, 3fázisú, nullázott rendszerű. A hálózatszerelésnél általánosan falon kívüli védőcsőbe
húzott rézerű kiskábelek kerülnek alkalmazásra. Az épületet az 54/2014 (XII.5.) BM rendelet (OTSZ) alapján
nem szükséges ellátni külső villámvédelmi berendezéssel az elvégzett kockázatelemzés alapján. Az épület
körül tervezett útépítés kapcsán 200 m2 térkő burkolat kerül kiépítésre „B” terhelésre.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
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Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (19868/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Nemzeti azonosítószám: 15837501205
Postai cím: Szentpéteri Kapu 72-76.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czaga János András
Telefon: +36 705130891
E-mail: czaga.beszir@bazmkorhaz.hu
Fax: +36 46323694
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bazmkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
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/EKR001147012022/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/EKR001147012022/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: Egészségügy
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: Élelmezési alapanyagok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001147012022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

15000000-8
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Élelmezési alapanyagok beszerzése 1. rész: Tej, tejtermékek beszerzése 2. rész: Mirelit termékek beszerzése 3. rész:
Baromfihúsok beszerzése 4. rész: Konzervek, szárazáruk, fűszerek, ízesítők beszerzése 5. rész: Húskészítmények
beszerzése 6. rész: Sütőipari termékek beszerzése 7. rész: Zöldség, gyümölcs beszerzése 8. rész: Bontott sertés-,
marhahús, egyéb húsipari termékek
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: Tej, tejtermékek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

15500000-3

További tárgyak:

15511000-3

Kiegészítő szójegyzék

15540000-5
15551000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: B-A-Z Megyei Kórház és EOK 3526 Mc, Szentpéteri kapu 72-76.,
Semmelweis Tagkórház 3529 Mc, Csabai kapu 9-11., Mezőkövesdi Tagkórház, 3400, Mezőkövesd, Fülemüle
u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Élelmezési alapanyagok beszerzése: Tej és tejtermékek: 39 féle termék összesen.
A beszerzendő áruk tételes jegyzékét, részenkénti, mennyiségi teljes lebontását és termékspecifikációját a
dokumentáció mellékletét képező részletező ártáblázat tartalmazza. A tervezett mennyiségek 12 hónapra kerültek
meghatározásra. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra
tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben
értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az
ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
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: Mirelit termékek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15896000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: B-A-Z Megyei Kórház és EOK 3526 Mc, Szentpéteri kapu 72-76.,
Semmelweis Tagkórház 3529 Mc, Csabai kapu 9-11., Mezőkövesdi Tagkórház, 3400, Mezőkövesd, Fülemüle
u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Élelmezési alapanyagok beszerzése: Mirelit termékek: 55 féle termék összesen.
A beszerzendő áruk tételes jegyzékét, részenkénti, mennyiségi teljes lebontását és termékspecifikációját a
dokumentáció mellékletét képező részletező ártáblázat tartalmazza. A tervezett mennyiségek 12 hónapra kerültek
meghatározásra. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra
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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 Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
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: Baromfihúsok
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15110000-2

További tárgyak:
II.2.3) A teljesítés helye:

15112000-6
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NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: B-A-Z Megyei Kórház és EOK 3526 Mc, Szentpéteri kapu 72-76.,
Semmelweis Tagkórház 3529 Mc, Csabai kapu 9-11., Mezőkövesdi Tagkórház, 3400, Mezőkövesd, Fülemüle
u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Élelmezési alapanyagok beszerzése: Baromfihúsok: 20 féle termék összesen.
A beszerzendő áruk tételes jegyzékét, részenkénti, mennyiségi teljes lebontását és termékspecifikációját a
dokumentáció mellékletét képező részletező ártáblázat tartalmazza. A tervezett mennyiségek 12 hónapra kerültek
meghatározásra. 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 Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
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)
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Elnevezés: Konzervek, szárazáruk, fűszerek, ízesítők
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

38

Kiegészítő szójegyzék

15890000-3

További tárgyak:
15897200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: B-A-Z Megyei Kórház és EOK 3526 Mc, Szentpéteri kapu 72-76.,
Semmelweis Tagkórház 3529 Mc, Csabai kapu 9-11., Mezőkövesdi Tagkórház, 3400, Mezőkövesd, Fülemüle
u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Élelmezési alapanyagok beszerzése: Konzervek, szárazáruk, fűszerek, ízesítők: 186 féle termék összesen.
A beszerzendő áruk tételes jegyzékét, részenkénti, mennyiségi teljes lebontását és termékspecifikációját a
dokumentáció mellékletét képező részletező ártáblázat tartalmazza. A tervezett mennyiségek 12 hónapra kerültek
meghatározásra. 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 Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
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II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Húskészítmények
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15100000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: B-A-Z Megyei Kórház és EOK 3526 Mc, Szentpéteri kapu 72-76.,
Semmelweis Tagkórház 3529 Mc, Csabai kapu 9-11., Mezőkövesdi Tagkórház, 3400, Mezőkövesd, Fülemüle
u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Élelmezési alapanyagok beszerzése: Húskészítmények: 37 féle termék összesen.
A beszerzendő áruk tételes jegyzékét, részenkénti, mennyiségi teljes lebontását és termékspecifikációját a
dokumentáció mellékletét képező részletező ártáblázat tartalmazza. A tervezett mennyiségek 12 hónapra kerültek
meghatározásra. 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 Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

40

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Sütőipari termékek
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15810000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: B-A-Z Megyei Kórház és EOK 3526 Mc, Szentpéteri kapu 72-76.,
Semmelweis Tagkórház 3529 Mc, Csabai kapu 9-11., Mezőkövesdi Tagkórház, 3400, Mezőkövesd, Fülemüle
u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Élelmezési alapanyagok beszerzése: Sütőipari termékek: 23 féle termék összesen.
A beszerzendő áruk tételes jegyzékét, részenkénti, mennyiségi teljes lebontását és termékspecifikációját a
dokumentáció mellékletét képező részletező ártáblázat tartalmazza. A tervezett mennyiségek 12 hónapra kerültek
meghatározásra. 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 Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
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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:
II.2.1)
Elnevezés: Zöldség, gyümölcs
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

03221000-6

További tárgyak:
03222000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: B-A-Z Megyei Kórház és EOK 3526 Mc, Szentpéteri kapu 72-76.,
Semmelweis Tagkórház 3529 Mc, Csabai kapu 9-11., Mezőkövesdi Tagkórház, 3400, Mezőkövesd, Fülemüle
u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Élelmezési alapanyagok beszerzése: Zöldség-, gyümölcs termékek: 70 féle termék összesen.
A beszerzendő áruk tételes jegyzékét, részenkénti, mennyiségi teljes lebontását és termékspecifikációját a
dokumentáció mellékletét képező részletező ártáblázat tartalmazza. A tervezett mennyiségek 12 hónapra kerültek
meghatározásra. 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 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: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Bontott sertés-, marhahús, egyéb húsipari termékek
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15100000-9

További tárgyak:

15110000-2
15111000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: B-A-Z Megyei Kórház és EOK 3526 Mc, Szentpéteri kapu 72-76.,
Semmelweis Tagkórház 3529 Mc, Csabai kapu 9-11., Mezőkövesdi Tagkórház, 3400, Mezőkövesd, Fülemüle
u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Élelmezési alapanyagok beszerzése: Bontott sertés-, marhahús, egyéb húsipari termékek beszerzése: 12 féle
termék összesen.
A beszerzendő áruk tételes jegyzékét, részenkénti, mennyiségi teljes lebontását és termékspecifikációját a
dokumentáció mellékletét képező részletező ártáblázat tartalmazza. A tervezett mennyiségek 12 hónapra kerültek
meghatározásra. 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
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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 Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)
bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó
az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2)bekezdése szerinti kizáró ok fennáll. A kizáró okok
fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1.-4., 6.-8., 10.,12.-16. §
rendelkezései szerint kell igazolni. A 321/2015. (X.30.)Kormányrendelet 8. § a) pontja szerint a Kbt. 62. § (1)
bekezdés a) és e) pontja tekintetében - amelyet kizárólag természetes személy gazdasági szereplő köteles
igazolni -, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett személyek esetén közjegyző vagy gazdasági,
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illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat csatolása szükséges. A Kbt. 67. § (4) bekezdése
alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.
§ (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell
nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt
(mely nyilatkozatot nemleges tartalommal is csatolni szükséges). Amennyiben igen, úgy a Rendelet 13.
§-a alapján,,abban az esetben az ajánlathoz csatolni kell a Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes
európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát (Ajánlatkérő kéri az egységes európai
közbeszerzési dokumentum IV. rész alfa szakaszának kitöltését).
Ajánlatkérő figyelembe veszi a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdését, valamint a Kbt. 69. §
(11a) bekezdésében foglaltakat.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az Oroszország elleni szankciók kibővítéséről szóló Rendelet szerinti
kizáró okokról. [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]
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. Valamennyi rész tekintetében ajánlattevő
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a Korm. rendelet
21. § (1a) a) pontjában foglaltakra, ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított
három évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított
hat éven belül megkezdett jelen eljárás tárgyának megfelelő termékek legjelentősebb szállításait igazoló
referenciáit a 321/2015 (X.30) Korm. r. 22.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint igazolva. - a teljesítés
ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap bontásban) - a szerződést kötő másik fél megnevezése
(név, székhely); - a referencia igazolást kiállító személy (neve, elérhetősége e-mail és/vagy tel.); - a
szállítás tárgya ; - a szállítás értéke; - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak
és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a
referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt.
M/2. A 321/2015. (XII.23.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének d) pontja alapján csatolnia kell
ajánlattevőnek HACCP vagy azzal egyenértékű érvényes tanúsítványa másolatát, (vagy felülvizsgálati
jegyzőkönyv) vagy igazolás másolati példányát, illetve egyenértékű tanúsítványt vagy minőségbiztosítási
intézkedéseket (Kr. 24. § (1) bekezdése szerint).
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6) - (9) bekezdései. A Kbt. 67. § (1)
bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát (Ajánlatkérő kéri az egységes európai közbeszerzési
dokumentum IV. rész alfa szakaszának kitöltését). Ajánlatkérő figyelemmel van a Kbt. 69. § (11a), valamint
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be azaz eljárást
megindító felhívás feladásának napjától
visszafelé számított 3 évben teljesített (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven
belül megkezdett), élelmiszer alapanyagra vonatkozó teljesítési referenciával az adott ajánlati rész
vonatkozásában, az alábbi részletezés szerint (figyelemmel a Kbt. 65. § (5) bekezdésére):
1. rész (CPV kód: 15500000) : Tej, tejtermékek : 127.843.415.- Ft
2. rész (CPV kód: 15896000) : Mirelit termékek: 37.214.948.- Ft
3. rész (CPV kód: 15110000) : Baromfihúsok: 42.203.653.- Ft
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4. rész (CPV kód: 15890000) : Konzervek, száraz áruk, fűszerek, ízesítők: 151.327.147.- Ft
5. rész (CPV kód: 15100000) : Húskészítmények: 54.869.805.- Ft
6. rész (CPV kód: 15612500) : Sütőipari termékek: 82.574.450.- Ft
7. rész (CPV kód: 03221000) : Zöldség,- gyümölcstermékek: 76.282.087.- Ft
8. rész (CPV kód: 15110000) : Bontott sertés-, marhahús, egyéb húsipari termékek: 63.189.498.- Ft.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattétel napján érvényes HACCP vagy azzal
egyenértékű tanúsítvánnyal. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése szerint a 2017.
évi CL törvényben foglaltak szerint történik. Ajánlatkérő a leszállításra került termékek ellenértékét az egyes
részszállításokat követően benyújtott számla kézhezvételének napját követően, 30 napon belül átutalással
egyenlíti ki. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő előleget
nem fizet.
1. Az Ajánlattevő amennyiben olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186.§) a megrendelt áruk teljesítése kapcsán
késedelembe esik, a megrendelt és késedelemmel érintett áruk nettó értéke (vételára) 10 %-ának megfelelő
mértékű késedelmi kötbér fizetésére kötelezett minden megkezdett 4 óra vonatkozásában. Kenyér-, pékárúnál,
egyéb sütőipari terméknél és tej, ill. nem tartós tejterméknél, húsnál a késedelmi kötbér megkezdett óránként
számítandó.
2. A Szerződés meghiúsulása esetén az Ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból,
amiért felelős (Ptk. 6:186.§) az érintett teljesítés meghiúsul, vagy 8 óránál hosszabb késedelembe esik (illetve
kenyér-, pékárúnál, egyéb sütőipari terméknél és tej, ill. nem tartós tejterméknél, húsnál 4 órát meghaladó
késedelembe esik) vagy a teljesítést megtagadja (együttesen: nem teljesít). A kötbér alapja az érintett megrendelt
árumennyiség nettó értéke (vételár). Mértéke a kötbéralap 20%-a. A Szerződés meghiúsulása esetén a további
teljesítés nem követelhető.
3. Ajánlattevő hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186.§) hibásan
teljesít és azt a megadott határidőn belül megfelelően nem cseréli ki. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás
teljesítéssel érintett árumennyiség nettó vételárára vetített 15 %. A hibás teljesítési kötbér megfizetése nem
mentesíti az Ajánlattevőt a szerződésben rögzített kicserélési kötelezettség alól.
4. A kötbér összegét az Ajánlatkérő írásbeli felszólítással 8 napos fizetési határidővel jogosult követelni.
Amennyiben az Ajánlattevő a felszólítás kézhezvételét követő 3 napon belül érdemi (indoklásnak és annak
igazolására alkalmas bizonyítékoknak a teljeskörű csatolásával) kimentést nem tesz, akkor a kötbérkövetelés
elismertnek minősül, és a Kbt. 135.§ (6) szerinti egyéb feltételek megvalósulásával a kötbérfizetésre vonatkozó
teljesítési határidő leteltét követően beszámítható.
5. Az Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőnél a neki felróható hibás teljesítésből, késedelemből nem teljesítésből
eredő valamennyi (kár) megtérítésére, az erre irányuló felhívás kézhezvételét követő 15 napon belül. Ez
vonatkozik arra az esetre is, ha a teljesítéskor hibás termék miatt a harmadik személy érvényesít igényt az
Ajánlatkérővel szemben.
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
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: 2022/10/24 (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: 2022/10/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A 424/2017. (XII.19) Korm. rendeletben
foglaltak alapján.
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Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII.19) Korm. rendeletben foglaltak
alapján, a Kbt. 68. §-ra figyelemmel.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.
2.) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére
hivatkozással, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai
alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban
határozta meg az alábbi követelmények tekintetében: ajánlati felhívás III.1.3) M.1., M.2. pontjai.
3.) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek
kell viselnie függetlenül az eljárás eredményére.
4.) Valamennyi részben: tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított közbeszerzési eljárásba
is bevonásra kerülhet, ezért Ajánlatkérő a következő bontó feltételt köti ki: Ajánlatkérő szerződéses
kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése
szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan
a központosított közbeszerzési rendszerben keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a
központosított közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Ebből Ajánlatkérőnek
semmilyen hátrányos következménye nem származhat.
5.) Az ajánlatkérő az ajánlati részek tekintetében a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját
alkalmazza, mivel az ajánlatkérői igényeknek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. A bírálati
szempont azért került így meghatározásra, mert a specifikációban foglaltaknak megfelelő termékek
teljesítik ajánlatkérő valamennyi ezen termékekkel szembeni elvárását. A specifikációban megjelölt
szakmai paraméterek teljesülésén felül ajánlatkérő nem látja indokoltnak további paraméterek előírását,
mivel nincs olyan paraméter, melyek esetleges teljesülése esetén ajánlatkérő gazdaságilag megfelelő
terméket szerezhetne be.
6.) Érvénytelen az az ajánlat, amely nem tartalmazza ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az
általuk szállítani kívánt termékek megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyvben előírt feltételeknek.
7.) Felelős akkreditált közbesz. szaktanácsadó: Czaga János András, lajstromszám: 00468.
8.) Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét biztosítja termékcsoportonként (1.-8. termékcsoport), a
termékcsoportokon belüli sorokra külön ajánlat nem tehető.
9.) Ajánlatkérő jelen eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot.
A 63/2022. (II.28.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdés c) pont szerinti előzetes piaci konzultációról készített
összefoglaló elérhetősége: azonosító: EKR001176632022
10.) A Kbt. 27/A. §- a szerint: Az ajánlatkérő - kivéve az 5. § (2)-(4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt - köteles
fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú
európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában
közzétett szintaxislistának.
11.) Ajánlatkérő nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, figyelemmel a Kbt.
35.§ (8) bekezdésére.
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12.) Az ajánlattétel nyelve a magyar. Az idegen nyelvű iratokat magyar fordításban is csatolni kell az
ajánlathoz, melyről Ajánlatkérő nyilatkozatát várjuk el arra vonatkozóan, hogy az mindenben megegyezik
az eredeti dokumentummal.
13.) Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján az ajánlati kötöttség időtartamát az AF IV.2..6
pontjában 1 hónapban határozta meg, mely 1 hónap alatt 30 napot ért.
14.) Ajánlatkérő az eljárás keretében nem ír elő ajánlati biztosítékot.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslattal
kapcsolatban a Kbt. 148. §-a az irányadó.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/19 (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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21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (19869/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Nemzeti azonosítószám: 15837501205
Postai cím: Szentpéteri Kapu 72-76.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czaga János András
Telefon: +36 705130891
E-mail: czaga.beszir@bazmkorhaz.hu
Fax: +36 46323694
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bazmkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bazmkorhaz.hu
Hivatalos név: Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: 15439196205
Postai cím: Dankó Pista Út 80.
Város: Edelény
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3780
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): https://www.krkedeleny.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház
Nemzeti azonosítószám: 15352176205
Postai cím: Mártírok Útja 9
Város: Sátoraljaújhely
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czaga János András
Telefon: +36 705130891
E-mail: czaga.beszir@bazmkorhaz.hu
Fax: +36 46323694
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.ujhelykorhaz.hu/
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A felhasználói oldal címe (URL):
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):
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://www.barcikakorhaz.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/EKR001327452022/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:
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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 elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001327452022/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: Egészségügy
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)
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Elnevezés: Nadrágpelenka beszerzése (gyermek, felnőtt) 2022
Hivatkozási szám: EKR001327452022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék

53

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33751000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Nadrágpelenka beszerzése a B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (irányító megyei
intézmény), illetve a városi kórházak, azaz
Kazincbarcikai Kórház, 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 56.
Almási Balogh Pál Kórház, 3600 Ózd Béke utca 1-3.
Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.
Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet, 3780 Edelény, Dankó Pista út 80. részére.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Gyermek nadrágpelenka
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33751000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: B.-A.-Z. Megyei Kórház és EOK, 3530 Miskolc, Szentpéteri kapu
72-76.
Kazincbarcikai Kórház,
Almási Balogh Pál Kórház, Ózd
Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
I. Termékcsoport: gyermek nadrágpelenka (különböző méretben), 5 tétel.
Elvárt követelmények:
- Könnyen felhelyezhető legyen.
- Állítható tépőzár.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

54

- Kifolyás gátló védőszegély.
- Száraz és nedves állapotban sem szakadjon.
- Légáteresztő képességgel rendelkezzen.
Alapvető elvárás a megajánlott termékkel szemben:
A betegek tekintetében:
- Biztonságérzet, szivárgásmentes illeszkedés,
- Bőrvédelem, szövődménymentesség,
- Komfort és kényelemérzet,
- Diszkréció és emberi méltóság.
Az ápolási tevékenység tekintetében:
- Ergonómiai megterhelés csökkentése,
- Munkaidő optimális kihasználása,
- Extra terhelés mellőzése, csökkentése (szivárgás, szövődmény).
Megnevezés/Méret(kg), db/12 hó
I. Gyermek nadrágpelenka/ 2-5 kg 13.000 db/12 hó,
Gyermek nadrágpelenka/ 3-6 kg 43.272 db/12 hó,
Gyermek nadrágpelenka/ 4-9 kg 11.200 db/12 hó,
Gyermek nadrágpelenka/ 7-18 kg 11.000 db/12 hó,
Gyermek nadrágpelenka/ 11-25 kg 9.500 db/12 hó,
I. termékcsoport összesen: 87.972 db/12 hó .
Fenti mennyiség 4 Ajánlatkérőre együttesen vonatkozik. A részletes (Ajánlattevőnkénti) mennyiséget a részletező
ártáblázat tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Tépőzár zárási képessége a többszöri használat során. (Az ápolási folyamat
során előírt, időnkénti pelenka ellenőrzés alkalmával az újrazárási képesség vizsgálata.) 8
2 2. Vizelettartó képesség mértéke: (A pelenka vizelettartó képességének vizsgálata, különös tekintettel az
oldalirányú szivárgásra, melyhez szükséges megfelelő belső védőgát és combkörnyéki gumírozás.) 8
3 3. A visszanedvesedés következtében bőrirritációt okoz/nem okoz (előny, ha nem): (A termékpróba
során a visszanedvesedés következtében bőrirritációt okozott/nem okozott: 7
4 4. Háti derékgumírozás/elasztikus/rugalmas derékrész megléte: (igen/nem) 7
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:
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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 igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a termékcsoportnál a volumenváltoztatás jogát + 30 % mértékig
fenntartja. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége Ajánlattevőnek az
ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.
Az opciós mennyiség lehívására Ajánlatkérő nem vállal lehívási kötelezettséget.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő ebben az ajánlati részben összesen 4 db szerződést köt Nyertes Ajánlattevővel, az ajánlati felhívás I.1.
pontjában megjelölt Ajánlatkérőkre külön-külön (kivéve Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet).
II.2.1)
Elnevezés: Felnőtt nadrágpelenka
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33751000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: B.-A.-Z. Megyei Kórház és EOK, Miskolc
II. Rákóczi Ferenc Tagkórház, Szikszó
Kazincbarcikai Kórház,
Koch Róbert Kórház, Edelény
Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház
Almási Balogh Pál Kórház, Ózd
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
II. Termékcsoport: felnőtt nadrágpelenka (különböző méretben), 4 tétel.
Elvárt követelmény:
- Állítható tépőzár.
- Kifolyás gátló védőszegély.
- Száraz és nedves állapotban sem szakadjon.
- Légáteresztő képességgel rendelkezzen.
- Az indikátorcsík megbízhatóan jelezze a telítettséget (felnőtt).
- Szagmegkötő képesség.
Alapvető elvárás a megajánlott termékkel szemben:
A betegek tekintetében:
- Szivárgásmentes illeszkedés,
- Bőrvédelem, szövődménymentesség,
Az ápolási tevékenység tekintetében:
- Ergonómiai megterhelés csökkentése,
- Extra terhelés mellőzése, csökkentése (szivárgás, szövődmény).
Megnevezés/Méret, db/12 hó
II. Felnőtt nadrágpelenka/ nappali S 1.000 db/12 hó,
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Felnőtt nadrágpelenka/ nappali M 152.340 db/12 hó,
Felnőtt nadrágpelenka/ éjszakai L 607.540 db/12 hó,
Felnőtt nadrágpelenka/XL 13.960 db/12 hó,
II. Termékcsoport összesen: 774.840 db/12 hó.
Fenti mennyiség az 5 Ajánlatkérőre együttesen vonatkozik. A részletes (Ajánlattevőnkénti) mennyiséget a
részletező ártáblázat tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Tépőzár zárási képessége a többszöri használat során. (Az ápolási folyamat
során előírt, időnkénti pelenka ellenőrzés alkalmával az újrazárási képesség vizsgálata.) 10
2 2. Vizelettartó képesség mértéke. (A pelenka vizelettartó képességének vizsgálata, különös tekintettel az
oldalirányú szivárgásra, melyhez szükséges megfelelő belső védőgát és combkörnyéki gumírozás.) 10
3 3. A visszanedvesedés következtében bőrirritációt okoz/nem okoz (előny, ha nem). (A termékpróba
során a visszanedvesedés következtében bőrirritációt okozott/nem okozott: 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a termékcsoportnál a volumenváltoztatás jogát + 30 % mértékig
fenntartja. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége Ajánlattevőnek az
ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.
Az opciós mennyiség lehívására Ajánlatkérő nem vállal lehívási kötelezettséget.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
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Ajánlatkérő ebben az ajánlati részben 5 db szerződést köt Nyertes Ajánlattevővel, az ajánlati felhívás I.1. pontjában
megjelölt Ajánlatkérőkre külön-külön.
II.2.1)
Elnevezés: Nedves törlőkendő
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33711430-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: B.-A.-Z. Megyei Kórház és EOK, 3530 Miskolc, Szentpéteri kapu
72-76.,
II. Rákóczi Ferenc Tagkórház, 3800 Szikszó,Kassai u. 45-49.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
III. Termékcsoport: Nedves törlőkendő (lap) 170.000 lap/12 hó
Elvárt követelmény:
- Dermatológiailag tesztelt, hypoallergén, alkoholmentes legyen.
- A csomagolás szempontjából nagy kiszereléssel rendelkezzen (minimum 60 lap).
(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 csomagolás biztonságos visszazárhatósága (többszöri használat során). (Az
ápolási folyamat során a csomagolás biztonságos többszöri zárása, a nedves törlőkendő nedvességének
megtartása érdekében.) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható 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 a termékcsoportnál a volumenváltoztatás jogát + 30 % mértékig
fenntartja. Az opció alkalmazására a szerződés időtartama alatt van lehetősége Ajánlattevőnek az
ajánlatban vállalt ajánlati áron és feltételek figyelembevételével.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

58

Az opciós mennyiség lehívására Ajánlatkérő nem vállal lehívási kötelezettséget.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő ebben az ajánlati részben 1 db szerződést köt Nyertes Ajánlattevővel, az ajánlati felhívás I.1. pontjában
megjelölt Ajánlatkérőre (Irányító Megyei Intézmény).
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)
bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó
az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll. A kizáró okok
fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1.-4., 6.-8., 10., 12.-16. §
rendelkezései szerint kell igazolni. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell,
hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja
elő nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság
előtt. Amennyiben igen, úgy a Rendelet 13. §-a alapján,, abban az esetben az ajánlathoz csatolni kell
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontjairól, EKR dokumentum
alapján. Ajánlatkérő figyelemmel van a Kbt. 69. § (11a), valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7)
bekezdésére.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az Oroszország elleni szankciók kibővítéséről szóló Rendelet szerinti
odaítélési tilalomról. [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]
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M. 1. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a
321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (1) bek. a) pontja alapján az ajánlati
felhívás feladásától visszafelé számított három év nadrágpelenka, nedves törlőkendő szállításainak
ismertetéséről, a 321/2015. (X. 30.) Kormány Rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelő módon.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésére figyelemmel ajánlatkérő tájékoztatja
ajánlattevőket, hogy ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül
megkezdett referenciákat veszi figyelembe az eljárás során. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésre tekintettel
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására. A referencia-nyilatkozatnak vagy
igazolásnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szállítás tárgyát olyan
részletességgel, hogy abból az alkalmassága megállapítható legyen, az ellenszolgáltatás mennyiségét,
a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő - legalább év és hónap - megjelölésével), továbbá
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nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben
a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben
milyen százalékos arányban vett részt.
A referencia igazolható egy vagy több szerződéssel is, a nagyobb mennyiségű referenciával igazolható a
kisebb mennyiségű referencia követelménynek való megfelelés is.
M.2. A 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (1) bek. i) valamint 16/2012. (II. 16.)
Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében foglaltak szerint:
a, Az orvostechnikai eszköz megfelelőségét az ajánlattevő az orvostechnikai eszközökről szóló
rendeletben előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba
hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési
tanúsítvánnyal köteles igazolni.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6) - (9) bekezdései. A Kbt. 67. § (1)
bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát ( Ajánlatkérő kéri az egységes európai közbeszerzési
dokumentum IV. rész alfa szakaszának kitöltését). Ajánlatkérő figyelemmel van a Kbt. 69. § (11a), valamint
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az ajánlati
felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, a
részajánlatra vonatkozó termékek szállítását tartalmazó, szerződésszerűen teljesített referenciát, melynek
mennyisége eléri az alábbi darabszámot:
Részajánlat Referencia mennyisége
1. termékcsoport: eldobható nadrágpelenka: 62.000 db
2. termékcsoport: eldobható nadrágpelenka: 543.000 db
3. termékcsoport: nedves törlőkendő 120.000 db
Amennyiben Ajánlattevő több ajánlati részre nyújt be ajánlatot, a legnagyobb referencia mennyiségű
ajánlati részre vonatkozó referencia benyújtása teljesíti a minimumkövetelményt. (1. és 2. ajánlati rész
esetén)
A referencia 1 vagy több szerződésből is teljesíthető.
M.2.:Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az általa megajánlott orvostechnikai eszközök nem rendelkeznek a
4/2009.
(III.17.) EüM rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, és az osztályba sorolástól függően a
4/2009
(III.17.) EüM rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől
származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal illetve 2.
ajánlati rész esetében a gyártó által kiadott ISO 11948-1 szerinti igazolással.
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 határidő: Ajánlatkérő a szolgáltatás ellenértékét az egyes részszállításokat követően benyújtott számla
kézhezvételének napját követően, 60 napos fizetési határidővel átutalással egyenlíti ki. (Az ellenszolgáltatás
teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és (3) bekezdése szerint (az 1997. évi LXXIII. tv. 9/
A. § figyelembevételével) szerint történik.
A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK:
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Eladó a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek késedelmes, vagy nem teljesítése esetén az alábbi mértékű
kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik Vevőnek:
Vevő rögzíti, hogy a kötbérek alapja egységesen a késedelemmel érintett áru szerződés szerinti, teljes áfa nélkül
számított ellenértéke.
d. Késedelmi kötbér:
Késedelmes teljesítésnek minősül a jelen szerződés szerinti eseti megrendelésekben meghatározott szállítási/
teljesítési határidőt meghaladó időpontban leszállított áru.
Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden
késedelmesen eltelt naptári nap után a le nem szállított áru nettó szerződéses árának 2%-a. A késedelmi kötbér
maximum 10 eredménytelenül, vagy késedelmesen eltelt naptári napig kerül felszámításra, ezt követően a Vevő
jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani, ezt követően már nem késedelmi
kötbért számít fel, hanem a meghiúsulási kötbért fogja érvényesíteni.
e. Meghiúsulási kötbér:
A teljesítés jogos/méltányolható ok nélküli megtagadása vagy Eladó érdekkörében felmerült lehetetlenülés
esetén, továbbá ha Vevő a szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegő magatartása miatt eláll, vagy azt felmondja,
Eladót meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettség terheli. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés teljes
mennyiségéből hátralévő szerződéses mennyiség nettó összértékének 30%-a. Eladó kötbér fizetési kötelezettsége
nem érinti Vevő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbért meghaladó kárának megtérítését
követelje Eladótól. A meghiúsulási kötbér érvényesítése kizárja a késedelmi kötbér egyidejű érvényesítését. A már
érvényesített késedelmi kötbért be kell számítani a meghiúsulási kötbér összegébe.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
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)
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Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik 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: 2022/10/24 (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: 2022/10/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A 424/2017. (XII.19) Korm. rendeletben
foglaltak alapján.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII.19) Korm. rendeletben foglaltak
alapján, a Kbt. 68. §-ra figyelemmel.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) A közbesz. dok.at ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.
2.) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére
hivatkozással, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai
alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban
határozta meg az alábbi követelmények tekintetében: ajánlati felhívás III.1.3) M.1., M.2., pontjai.
3. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel
kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó. Irányadó jog: 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási
rendeletei.
4.) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek
kell viselnie függetlenül az eljárás eredményére.
6.) Ajánlatok értékelése:
Ajánlatkérő az ajánlatokat 1.-2.-3. ajánlati rész esetében a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a
legjobb árérték arány bírálati szempontja alapján értékeli. Értékelési szempontok: Azon részszempont
esetén, ahol az előny a kisebb / kevesebb szempont került feltüntetésre, fordított arányosítás,
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azon részszempontok esetén, ahol előny a nagyobb / előny a több egyenes arányosítás módszere
alkalmazandó. Azon bírálati szempontok, melyek az adott tulajdonság / szolgáltatás nyújtásának meglétét
bírálja, Igen válasz esetén 10 pontot kap ajánlattevő, míg a Nem válasz esetén 0 pontot kap ajánlattevő.
Értékelése során adható pontszám alsó és felső határát 0-10 pont.
7. Ajánlatkérő kéri szakmai ajánlat részeként az ajánlattal egy időben (az ajánlattételi határidő lejártáig)
benyújtani:
a megajánlott termékek vonatkozásában termékmintát (specifikációban meghatározott mennyiségben
illetve formában), A minta vizsgálata során ajánlatkérő a minimum műszaki/szakmai követelményeknek
való megfelelést ill. a bírálati szempontokat vizsgálja.Termékmintákat az alábbi címre kérjük benyújtani:
B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház(3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.) Logisztikai Központ I. emelet 109. iroda.
8. Ajánlatkérő kéri szakmai ajánlat részeként az ajánlattal egy időben (az ajánlattételi határidő lejártáig)
benyújtani: valamint a megajánlott termékre vonatkozó magyar nyelvű termékleírás, melyből
egyértelműen megállapítható, hogy a termék mindenben megfelel az elvárt követelményeknek és a
specifikációban leírt kívánalmaknak. Kérjük továbbá a kitöltött minimumkövetelmény tábla minden
sorának kitöltését követően az ajánlathoz csatolását.
9.) Felelős akkreditált közbesz. szaktanácsadó: Czaga János András, lajstromszám: 00468.
10.) Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét biztosítja termékcsoportonként (I., II. III. tcs).
11.) Ajánlatkérő jelen eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot, ellenben előzetes piaci konzultációt folytatott le, melynek eredményeképpen a
EKR000494382022 szám alatt elérhető az összefoglaló az előzetes piaci konzultáció eredményéről.
12.) A Kbt. 27/A. §- a szerint: Az ajánlatkérő – kivéve az 5. § (2)–(4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt – köteles
fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú
európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában
közzétett szintaxislistának.
13.) Az ajánlattétel nyelve a magyar. Az idegen nyelvű iratokat magyar fordításban is csatolni kell az
ajánlathoz,
melyről Ajánlatkérő nyilatkozatát várjuk el arra vonatkozóan, hogy az mindenben megegyezik az eredeti
dokumentummal.
13. Ajánlatkérő nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, figyelemmel a Kbt.
35.§ (8) bekezdésére.
14. Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték benyújtását.
15. „Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális –, illetve fenntartó
által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért
Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki: Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó
feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési
rendszerben, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított közbeszerzés
rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen
hátrányos következménye nem származhat."
Folyt. Közbeszerzési dokban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
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Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslattal kapcs.
a Kbt. 148. §-a az irányadó.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (19934/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15735739242
Postai cím: Szent László Tér 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tasi Éva
Telefon: +36 14338138
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kobanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Nemzeti azonosítószám: 15510000242
Postai cím: Szent László Tér 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tasi Éva
Telefon: +36 14338138
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kobanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Kőbányai Egyesített Bölcsődék
Nemzeti azonosítószám: 16909984242
Postai cím: Állomás Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tasi Éva
Telefon: +36 14338138
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kobanyaibolcsodek.hu
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A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Kőbányai Mászóka óvoda
Nemzeti azonosítószám: 16909496242
Postai cím: Ászok Utca 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1105
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tasi Éva
Telefon: +36 14338138
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.maszokaovoda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Kőbányai Gépmadár Óvoda
Nemzeti azonosítószám: 16909513242
Postai cím: Gépmadár Utca 15
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tasi Éva
Telefon: +36 14338138
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gepmadarovoda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Kőbányai Bóbita Óvoda
Nemzeti azonosítószám: 16909520242
Postai cím: Halom Utca 7/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tasi Éva
Telefon: +36 14338138
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bobitaovi10.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Kőbányai Gesztenye Óvoda
Nemzeti azonosítószám: 16909568242
Postai cím: Maglódi Út 8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
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Kapcsolattartó személy: Tasi Éva
Telefon: +36 14338138
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gesztenyeovoda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Kőbányai Kiskakas Óvoda
Nemzeti azonosítószám: 16918339242
Postai cím: Mádi Utca 86-94
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1104
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tasi Éva
Telefon: +36 14338138
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kiskakasovi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Kőbányai Csodapók Óvoda
Nemzeti azonosítószám: 16909599242
Postai cím: Mádi Utca 127
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1104
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tasi Éva
Telefon: +36 14338138
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csodapokovoda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Kőbányai Aprók Háza Óvoda
Nemzeti azonosítószám: 16909630242
Postai cím: Újhegyi Sétány 5-7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1108
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tasi Éva
Telefon: +36 14338138
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aprokovi.kobanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Kőbányai Csodafa Óvoda
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Nemzeti azonosítószám: 16909654242
Postai cím: Újhegyi Sétány 17-19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1108
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tasi Éva
Telefon: +36 14338138
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csodafa-ovoda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Kőbányai Gyöngyike Óvoda
Nemzeti azonosítószám: 16909616242
Postai cím: Salgótarjáni Út 47
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tasi Éva
Telefon: +36 14338138
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyongyikeovoda.kobanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Kőbányai Hárslevelű Óvoda
Nemzeti azonosítószám: 16909623242
Postai cím: Harslevelű Utca 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tasi Éva
Telefon: +36 14338138
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.harsleveluovoda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Kőbányai Rece-fice Óvoda
Nemzeti azonosítószám: 16909881242
Postai cím: Vaspálya Utca 8-10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1105
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tasi Éva
Telefon: +36 14338138
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E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.receficeovi.wixsite.com/receficeovi
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Kőbányai Zsivaj Óvoda
Nemzeti azonosítószám: 16909678242
Postai cím: Zsivaj Utca 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1105
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tasi Éva
Telefon: +36 14338138
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zsivajovi.wixsite.com/zsivaj
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Kocsis Sándor Sportközpont
Nemzeti azonosítószám: 15831440242
Postai cím: Bihari Utca 23
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tasi Éva
Telefon: +36 14338138
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kobanyasport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
Nemzeti azonosítószám: 15823137242
Postai cím: Ihász Utca 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1105
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tasi Éva
Telefon: +36 14338138
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkhk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14324130242
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Postai cím: Basa Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tasi Éva
Telefon: +36 14338138
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kokertkft.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft
Nemzeti azonosítószám: 25307610242
Postai cím: Szent László Tér 7-1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1105
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tasi Éva
Telefon: +36 14338138
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.korosi.org
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 21886171242
Postai cím: Sütöde U. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1108
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tasi Éva
Telefon: +36 14338138
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kobanyaiszivarvany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
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: Tasi Éva
Telefon: +36 14338138
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E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kvzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Kőbányai Gezengúz Óvoda
Nemzeti azonosítószám: 16909661242
Postai cím: Zágrábi Utca 13/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tasi Éva
Telefon: +36 14338138
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gezenguzkobanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Kőbányai Mocorgó Óvoda
Nemzeti azonosítószám: 16909551242
Postai cím: Kőbányai Út 30
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tasi Éva
Telefon: +36 14338138
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kobanyai-mocorgoovoda.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/EKR001376852022/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:
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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/EKR001376852022/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
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Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Villamos energia beszerzése a 2023. évre
Hivatkozási szám: EKR001376852022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Általános felhasználású villamos energia beszerzése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és
intézményei részére a
2023.01.01. 00:00 CET- 2023.12.31. 24:00 CET közötti időszakban teljes ellátás alapú villamosenergia-kereskedelmi
szerződés
keretében 3 287 531 kWh mennyiségben (alapmennyiség), 284 felhasználási hellyel, melyek közül 18 idősoros,
266 profilos. Az alapmennyiségtől + max. 30%-os eltérés lehetséges. Részletek az egyéb közbeszerzési
dokumentumokban.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Villamos energia beszerzése a 2022. évre.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: Magyar villamosenergia-átvételi hálózat.
Budapest.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Általános felhasználású villamos energia beszerzése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és
intézményei részére a
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2023.01.01. 00:00 CET- 2023.12.31. 24:00 CET közötti időszakban teljes ellátás alapú villamosenergia-kereskedelmi
szerződés
keretében 3 287 531 kWh mennyiségben (alapmennyiség), 284 felhasználási hellyel, melyek közül 18 idősoros,
266 profilos. Az alapmennyiségtől + max. 30%-os eltérés lehetséges. Részletek az egyéb közbeszerzési
dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2023/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A jelen felhívás II.2.4. pontjában megjelölt mennyiségtől az ajánlatkérő pozitív irányba
max. 30 %-kal, pótdíjmentesen eltérhet (opcionális mennyiség). Az opcionális mennyiséget az ajánlatkérő
a villamos energia piac sajátosságaira és a külső természeti körülmények alakulásának
figyelembevételével szükség szerint használhatja fel.
Az opcióval érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező ajánlati áron és feltételek szerint köteles az
ajánlattevő biztosítani.
Az alapmennyiségen felül opcionális mennyiség, ill. a teljes opcionális mennyiség lehívására ajánlatkérő
nem vállal kötelezettséget. Az opcionális mennyiség lehívására
rendelkezésre álló határidő megegyezik az alapmennyiség lehívására rendelkezésre álló határidővel.
Amennyiben az alapmennyiség
lehívásra került, úgy az alapmennyiségen felüli mennyiség – egyoldalú jognyilatkozattal – az opcionális
mennyiség terhére kerül
lehívásra.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
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Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 1. 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.
2. A kizáró okok igazolásának módja: Ajánlattevőnek
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1.§(1) bek. alapján az ajánlatában a benyújtáskor a
Kr. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1) és (2) bek-nek hatálya alá. Közös ajánlattétel
esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön-külön kell a kizáró okok hatálya alatt nem állását
igazolnia
(külön ESPD), és a meghatározott igazolásokat benyújtania a Kr. 3.§ (5) bekezdésének figyelembevételével.
3. AK felhívja a figyelmet,hogy a Kr. 1.§(2) bek. szerint - az AK által a Kbt. 69. § (4)-(8) bek. alapján - a kizáró
okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III. Fejezetnek megfelelően
kell
igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. 4. A kizáró okok hatálya alatt nem
állásának igazolása a Kr. 8.§,10.§,12-14. §, 16. § szerint történik. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek
nem
vesznek részt alkalmasság igazolásában ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell
benyújtani (Kr. 15.§ (2). 5. A Kr. 15. § (1) bek alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolásában résztvevő
más szervezet vonatkozásában csak az ESPD dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. (1)-(2)
bekezdése
szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Ezen igazolást ajánlattevő más szervezet
vonatkozásában az EKR rendszerben a Kr. 3.§ (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével teszi meg. 6.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdését, valamint a Kr. 1. § (3) bekezdését megfelelően alkalmazza.
7. A Kbt. 62.§(1) bek k) pont kb) alpontja tekintetében: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló
törvény) 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és
lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani;ha a gazdasági szereplőnek
nincs
a pénzmosásról szóló törvény 3. § a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa,úgy erre vonatkozó
nyilatkozatot szükséges csatolni. 8. AK a Kr. 13 §-a alapján előírja, hogy folyamatban lévő
változásbejegyzési
eljárás esetén ajánlattevő csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és a
kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást, nemleges nyilatkozatot is csatolni kell. 9.
AK
felhívja a figyelmet a Kbt. 63. § (3) bekezdésére, a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére, a Kbt. 73. § (1) c) pontjára,
a Kbt. 74. § (1) bek-re. AK továbbá felhívja a figyelmet a Kr. 1-8. §, 10. § és 12-16.§-okra, a Kbt. 69. § (4)
bek.-re, valamint a 84. § (3) bek-re. 10. A Kr. 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak
(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,illetve adat tartalma valós. Az
ajánlatkérő
- ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül
vélelmezi. 11. Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
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A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményeket.
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 megfelelés ellenőrzését AK két körben végzi:
Ajánlattevőnek az ajánlatában
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) bek-nek megfelelően, a Kr. 5. § szerint az egységes európai
közbeszerzési dokumentum (EEKD), az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető
elektronikus
űrlap benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alk.
követelménynek
azzal, hogy az AK az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk
megadását, elegendő a IV. rész "alfa" szakaszát kitölteni. Az eljárás ajánlattételi szakaszában az értékelési
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek (AT) és adott esetben további
ajánlattevőknek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az AK felhívása alapján a
Kr.
1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Kr. IV. fejezetében (21-22. §) foglaltak szerint kell részletesen
igazolnia,
hogy megfelel az alk. követelménynek. Az AK nem kéri az érintett AT(k)-től a Kr. 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 gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági
szereplő
ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők
esetén az
AK az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
2. körben: az AT, érdekelt gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat
tartalmazó, a felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az AK Kbt.
69. § (4) bek. szerinti felhívására köteles benyújtani az EKR-ben.
Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg, ennek igazolása tekintetében a Kbt. 67. § (3) bek. szerint kell eljárni,
figyelemmel a 65. § (7) bek-ben foglaltakra.
M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint az eljárást megindító
felhívás
feladásától visszafelé számított három évben (36 hónap) teljesített, közbeszerzés tárgyának
(villamos energia szállítás)
megfelelő tárgyú szállításainak ismertetése, illetve igazolása.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (a
teljesítés
kezdetének és befejezésének időpontja év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik fél
(neve, címe,
elérhetősége), valamint a részéről információt adó személy neve, e-mail címe és telefonszáma, a teljesített
szállítás tárgya
és mennyisége (az alk. minimum követelmények valamennyi elemére figyelemmel olyan
részletességgel
kérjük megadni, hogy abból az előírt alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés
kétséget
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kizáróan eldönthető legyen), a szerződést teljesítő gazdasági szereplő neve, székhelye, továbbá
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e. [Kbt. 65. § (1) b), Kr. 21. § (1) a)].
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szállításra vonatkozó
referencia igazolás
vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők
által végzett
munkák, illetve teljesített szállítások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást
vagy nyilatkozatot
bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szállítás
tekintetében olyan arányban
köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett
teljesítés alapján
az ellenszolgáltatásból részesült. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb
hat éven belül
megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:
M.1. nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36
hónapban) összesen legalább 2 000 000 kWh villamos energia szállítás tárgyú, szerződésszerűen
teljesített referenciával/referenciákkal. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a)
a) pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett
szállításokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak
igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés
részteljesítéseként valósult meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
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:
Teljesítési időszak: 2023.01.01. 00:00 órától (CET) 2023.12.31. 24:00 óráig (CET).
Az átadott villamos energia ellenértékének megfizetése Eladó (nyertes ajánlattevőként szerződő fél) által
havonta, felhasználási helyenként kiállított számla alapján átutalással történik, figyelemmel a Kbt. 135. § (1) és (5)
bekezdéseire, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésére. A számlafizetés határideje a számla kézhezvételétől számított 30
nap.
Amennyiben a Vevő (ajánlatkérőként szerződő fél) késedelembe esik az Eladónak teljesítendő fizetéssel, köteles az
Eladónak a meg nem fizetett összeg után a Ptk. szerinti késedelmi kamatot fizetni.
Megfelelően irányadók
továbbá a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény rendelkezései is.
Nem szerződésszerű teljesítés esetén Eladó a késedelem minden naptári napja után a szerződés szerinti
mennyiségből az átviteli hálózatba be nem táplált mennyiség nettó díjának 5 %-át fizeti meg késedelmi
kötbérként a Vevőnek. A Vevő a késedelmi kötbért legfeljebb 10 naptári napig érvényesíti, azt követően a
meghiúsulás szabályai alkalmazandóak. Eladót késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli, amennyiben az
átviteli hálózatba történő betáplálást a kezdő időpontban olyan okból nem kezdi meg, amelyért felelős.
A teljesítés olyan okból történő meghiúsulása esetén, amelyért az Eladó felelős, az Eladó meghiúsulási kötbért
köteles fizetni, amelynek mértéke a szerződött mennyiség nettó vételárának 25%-a.
Részletek az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.
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III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről: Az elektronikus árlejtésre az EKR rendszerében
kerül sor. Az elektronikus árlejtés részletes szabályait az
elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
tartalmazza (26. §
– 33. §). A Korm. 27. §-ban foglaltaknak megfelelően a további információk a közbeszerzési
dokumentumban
kerülnek részletesen meghatározásra.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás nettó egységára (Ft/kWh) tekintetében kíván árlejtést tartani.
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: 2022/10/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 08:30 (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: 2022/10/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:30 (óó:pp) Hely: EKR.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKRben (https://ekr.gov.hu). Az elektronikus bontás
szabályait az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a,
illetve a Kbt. 68. §-a
tartalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő = AK, Ajánlattevő = AT, Alvállalkozó = AV, Gazdasági szereplő:
GSZ, Ajánlati felhívás: AF.
1. AK jelen közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (e-Kr.) szabályai szerint,
elektronikusan
folytatja le. Az elektronikus közbesz rendszer (EKR) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció
szükséges.
2. Dokumentumbenyújtás: Az AK és a GSZ-ek között a közbesz. elj.-sal kapcs.-os, a Kbt.-ben vagy
végr.-i
rend.-ben szabályozott írásbeli kommunikáció elektr. úton, az EKR-en keresztül történik.
Amennyiben valamely
nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén
rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell megtenni.
3. Az EKR-ben továbbított dok.-kal,
az EKR-ben elektr. úton tett nyilat. szemben támasztott köv-kel, valamint képviselet esetén elektr.
úton megtett nyilat.
kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 40. §, 41. §, 41/A. §, és az e-Kr. 11–12. §-ai szabályozzák.
4. Ajánlathoz csatolandó:
— Kbt. 68. § (5) bek. szerint felolvasólap (Űrlap),
— Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint (Űrlap),
— Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (ESPD vagy EEKD),
— Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bek. szerint (Űrlap) és szükség esetén a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti
okiratok,
— NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4) bekezdésére vonatkozóan (űrlap),
— a képviseletre jogosult(ak) aláírási címpéldánya vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által
ellenjegyzett aláírás
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mintája,
— adott esetben meghatalmazás. Amennyiben meghatalmazott személy írja alá az ajánlatot, abban
az
esetben a képviseletre feljogosított tisztségviselő által adott teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt, jogszabályoknak megfelelő
meghatalmazást is csatolni kell, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.
Magánszemély
aláírásának igazolására vonatkozóan vonatkozóan aláírást tartalmazó okmányának egyszerű másolati
példányát
(pl:
személyi igazolvány) vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt aláírást tartalmazó
dokumentum
benyújtását is elfogadja AK,
— nyilatkozat üzleti titokról (Űrlap) és indokolás (adott esetben),
— Közös ajánlattétel esetében csatolni kell a közös ajánlattevők együttműködéséről szóló megállapodást,
továbbá a Kbt. 35. § (2) bek. szerinti meghatalmazást tartalmazó,
a
képviseletre jogosult(ak) által aláírt okiratot elektronikus formában (pdf), ennek ki kell terjednie
arra, hogy
az ajánlatot benyújtó GSZ a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az adott
eljárás
tekintetében és az EKR rendszerben az egyes AT-k képviseletében eljárhat,
— Nyilatkozat változásbejegyzésről (Űrlap,), foly.-ban lévő változásbejegyzési elj. esetében csatolni
kell a cégbír.-hoz benyújtott változásbej.-i kérelmet és a cégbír. megküldött igazolását a beérk.-ről,
— Nyilatkozat fordításról és a becsatolt idegen nyelvű iratok magyar nyelvű fordítása – 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 (lásd iratminták),
— az AF-ben külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, amelyeket
a Kbt., valamint a kapcsolódó
végrehajtási rendeletek kötelezően előírnak.
5. Hiánypótlás: Kbt. 71. § szerint.
6. AK az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest az AF III.1.3) pontban
szigorúbban hat. meg.
7. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) 88. §-a alapján ajánlattevőnek az
ajánlattételi határidő lejártakor érvényes villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó működési
engedéllyel kell rendelkeznie. Ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
nyilvántartásában ellenőrzi az előírt engedély meglétét.
8. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF.
9. Jelen eljárásban a legalacsonyabb ár az egyedüli értékelési szempont, mivel AK igényeinek a
közbesz.
dokumentumokban megadott követelményeknek megfelelő villamos energia felel meg és a
gazdaságilag legelőnyösebb
ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár
értékelése
szolgálja.
10. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
11. Amennyiben nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot, az AK az
eljárás során
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fenntartja annak a lehetőségét, hogy úgy dönthessen, nem tart elektronikus árlejtést, hanem a
benyújtott ajánlat bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást. Ebben az esetben döntéséről
haladéktalanul értesíti
az AT-t, az
AT ajánlati kötöttsége az értesítés AK általi megküldésével áll be.
12. AK ajánlati biztosítékot nem köt ki.
13. Ajánlati kötöttség: 1 hónap, melyen AK 30 napot ért.
14. Részajánlattétel kizárásának indoka:
A jelen közbeszerzési eljárás tárgya homogén, nem bontható részekre, tekintve, hogy műszakilagszakmailag egy egységet képez. A
szerződésszerű teljesítéshez minden elem teljesítése szükséges. Egységes egészként kezelve az ajánlati ár
valószínűsíthetően
fajlagosan kevesebb lesz (várható mennyiségi kedvezmény), erre tekintettel Ajánlatkérő nem teszi
lehetővé a jelen közbeszerzési
eljárás során a részekre történő ajánlattételt. Az eljárást egységes egészként kezelve, Ajánlatkérőket
kevesebb hatósági, igazgatási díj
megfizetésének kötelezettsége terheli, továbbá saját költségvetésüket optimálisan, hatékonyabban tudják
felhasználni.
15. AK a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg és nem teszi lehetővé
projekttársaság alapítását.
16. AK felhívja a figyelmet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényre, valamint a villamos
energiáról szóló 2007. évi
LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendeletre.
17. Eredményes közbeszerzési eljárás esetén egy szerződés kerül megkötésre AK és a nyertes ajánlattevő
között, az érintett intézmények által az Önkormányzatnak adott
meghatalmazás alapján.
18. Ajánlattevőnek 1 kWh villamos energia díját nettó forintban kell a felolvasólapon megadnia, minden
mellékdíj és adó nélkül. Az
ajánlati árat két tizedesjegy pontossággal kell megadni.
19. A szerződés tervezetben a szerződés díjról (7.1. pont), illetve vételárról (7.2. pont) rendelkező
pontokban a 3.1. pontban rögzített energiadíj egységárat kell érteni.
20. FAKSZ: dr. Bánhidi Ferenc, lajstromszám: 00201.
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: 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:
2022/09/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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Debreceni Egyetem (19819/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308667409
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyerges Enikő
Telefon: +36 52512700-73055
E-mail: eni.nyerges@gmail.com
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001240472022/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/EKR001240472022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-1158 DE KK Elektrofiziológiai fogyóanyagok
Hivatkozási szám: EKR001240472022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

33140000-3
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződés a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika részére
elektrofiziológiai fogyóanyagok beszerzésére konszignációs raktár üzemeltetésével 11 részajánlattételi körben.
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: Térképező és ablációs katéterek
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: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Kardiológiai és
Szívsebészeti Klinika (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika részére
elektrofiziológiai fogyóanyagok beszerzésére az alábbi tételben és mennyiségben:
I/1. 8F Rúgós erőmérésen alapuló, szöveti nyomóerőt megjeleníteni tudó, mágneses szenzorral ellátott uni-, illetve
bidirectionalis katéter, CARTO rendszerrel kompatibilis.
Mennyiség: Katéter: 80 db ; Kábel: 15 db
I/2. 8F külső átmérőjű, 3,5 mm végű, rugós erőmérés elvén működő, szöveti nyomóerőt megjeleníteni képes
mágneses szenzorral, a tip részen 3 microelektródával és 6 hőmérséklet szenzorral ellátott, irrigációs katéter,
CARTO rendszerrel kompatibilis
Mennyiség: Katéter: 20 db ; Kábel: 5 db
I/3. Mágneses szenzorral ellátott, öt ágú, 20 pólusú multielectróda mapping diagnosztikus katéter, amely alkalmas
FAM és MEM térképezéshez.
Mennyiség: Katéter: 10 db ; Kábel: 2 db
I/4. Fix átmérőjű (10-25mm), többféle görbületű, 10 vagy 20 pólusú, vena pulmonalis mapping katéter; hossz 115
cm.
Mennyiség: Katéter: 20 db ; Kábel: 7 db
I/5. Elektromágneses elektroanatómiai térképező rendszerhez felhasználható, testfelszíni referencia elektróda
készlet.
Mennyiség: Katéter: 40 db
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I/6. Biosense-Webster irrigációs pumpával kompatibilis csővezeték
Mennyiség: 20 db
A beszerzésre kerülő termék részletes műszaki specifikációi a közbeszerzési dokumentumok részét képező
műszaki leírásban kerülnek meghatározásra.
Csak steril termék szállítható. A sterilitás lejárati ideje a gyártástól számítva min. 1 év, a leszállítást
követően min. 200 nap.
Ajánlatkérő a keretmennyiségek 70%-áig lehívási kötelezettséget vállal, ezen lehívási kötelezettségen túlmenően
Ajánlatkérő nem köteles a keretmennyiséget kimeríteni.
(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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő az adásvételi szerződés lejárta előtt,
a szerződés időtartamát jogosult további maximum 12 hónappal meghosszabbítani.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles a fenti (II.2.4. pontban szereplő)
alapmennyiséghez képest + 70 % fogyóanyag átvételére.
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 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bek. alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontját.
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
II.2.1)
Elnevezés: Ablációs katéter
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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: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Kardiológiai és
Szívsebészeti Klinika (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika részére
elektrofiziológiai fogyóanyagok beszerzésére az alábbi tételben és mennyiségben:
7F 4 mm-es tip elektródával, A, B, C, D, E, F görbülettel rendelkező SmartAblate ablációs generátorral kompatibilis
ablációs katéter, min. 115 cm hosszal.
Mennyiség: Katéter: 40 db ; Kábel: 8 db
A beszerzésre kerülő termék részletes műszaki specifikációi a közbeszerzési dokumentumok részét képező
műszaki leírásban kerülnek meghatározásra.
Csak steril termék szállítható. A sterilitás lejárati ideje a gyártástól számítva min. 1 év, a leszállítást
követően min. 200 nap.
Ajánlatkérő a keretmennyiségek 70%-áig lehívási kötelezettséget vállal, ezen lehívási kötelezettségen túlmenően
Ajánlatkérő nem köteles a keretmennyiséget kimeríteni.
(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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő az adásvételi szerződés lejárta előtt,
a szerződés időtartamát jogosult további maximum 12 hónappal meghosszabbítani.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles a fenti (II.2.4. pontban szereplő)
alapmennyiséghez képest + 70 % fogyóanyag átvételére.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bek. alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontját.
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
II.2.1)
Elnevezés: Intrakardiális ultrahang katéter
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: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Kardiológiai és
Szívsebészeti Klinika (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika részére
elektrofiziológiai fogyóanyagok beszerzésére az alábbi tételben és mennyiségben:
Intrakardiális ultrahang katéter, 90 fok szektoros, „phased array” képalkotási technológiával, 8- 10 F külső
átmérővel, Doppler funkcióval
Mennyiség: 60 db
A beszerzésre kerülő termék részletes műszaki specifikációi a közbeszerzési dokumentumok részét képező
műszaki leírásban kerülnek meghatározásra.
Csak steril termék szállítható. A sterilitás lejárati ideje a gyártástól számítva min. 1 év, a leszállítást
követően min. 200 nap.
Ajánlatkérő a keretmennyiségek 70%-áig lehívási kötelezettséget vállal, ezen lehívási kötelezettségen túlmenően
Ajánlatkérő nem köteles a keretmennyiséget kimeríteni.
(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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő az adásvételi szerződés lejárta előtt,
a szerződés időtartamát jogosult további maximum 12 hónappal meghosszabbítani.
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II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles a fenti (II.2.4. pontban szereplő)
alapmennyiséghez képest + 70 % fogyóanyag átvételére.
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 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bek. alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontját.
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
II.2.1)
Elnevezés: 4 és 8 mm-es állítható görbületű ablációs katéter
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: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Kardiológiai és
Szívsebészeti Klinika (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika részére
elektrofiziológiai fogyóanyagok beszerzésére az alábbi tételben és mennyiségben:
IV/1: 7F, 4mm-es, állítható görbületű, négypólusú érzékelővel ellátott, legalább háromféle görbületi típussal,
mélyszöveti hatású 4 mm-es véggel (nem hűtött fejű), rendelkező ablációs katéter.
Mennyiség:
Katéter: 100 db ; kábel: 30 db
IV./2 7F, 8F külső átmérőjű, állítható görbületű, négypólusú thermocouple érzékelővel ellátott, legalább háromféle
görbületi típussal, mélyszöveti hatással, 8 mm-es véggel (nem hűtött fejű) rendelkező ablációs katéter
Mennyiség:
Katéter: 15 db ;kábel: 4 db
A beszerzésre kerülő termék részletes műszaki specifikációi a közbeszerzési dokumentumok részét képező
műszaki leírásban kerülnek meghatározásra.
Csak steril termék szállítható. A sterilitás lejárati ideje a gyártástól számítva min. 1 év, a leszállítást
követően min. 200 nap.
Ajánlatkérő a keretmennyiségek 70%-áig lehívási kötelezettséget vállal, ezen lehívási kötelezettségen túlmenően
Ajánlatkérő nem köteles a keretmennyiséget kimeríteni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő az adásvételi szerződés lejárta előtt,
a szerződés időtartamát jogosult további maximum 12 hónappal meghosszabbítani.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles a fenti (II.2.4. pontban szereplő)
alapmennyiséghez képest + 70 % fogyóanyag átvételére.
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 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bek. alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontját.
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
II.2.1)
Elnevezés: Quadripoláris diagnosztikus elektróda katéter
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Kardiológiai és
Szívsebészeti Klinika (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika részére
elektrofiziológiai fogyóanyagok beszerzésére az alábbi tételben és mennyiségben:
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V/1. Alsó vagy felső behatolásból bevezethető quadripoláris diagnosztikus elektróda katéter és összekötő
kábel, fonatosan erősített technológiájú shaft, kiemelkedően jó jelminőséget biztosító 3 dimenzióban
íves felületképzésű (domború) elektróda pólus kiképzésekkel. Külső átmérő 5-6F, többféle elérhető
elektródatávolsággal, Cournand/Josephson görbülettel.
Mennyiség: Katéter: 50 db ; Kábel: 20 db
V/2. 6F decapoláris, egy irányban állítható görbületű 2-6-2 pólustávolságú elektródakatéter, mely a sinus
coronarius kanülálására megfelelő
Mennyiség:
Katéter: 200 db ; Kábel: 180 db
V/3 6F külső átmérőjű, 20 pólusú 2-8-2 mm-es elektróda kiosztású változtatható görbületű elektródakatéter, mely
a tricuspidalis gyűrű vizsgálatára alkalmas.
Mennyiség: Katéter: 30 db ;Kábel: 10 db
A beszerzésre kerülő termék részletes műszaki specifikációi a közbeszerzési dokumentumok részét képező
műszaki leírásban kerülnek meghatározásra.
Csak steril termék szállítható. A sterilitás lejárati ideje a gyártástól számítva min. 1 év, a leszállítást
követően min. 200 nap.
Ajánlatkérő a keretmennyiségek 70%-áig lehívási kötelezettséget vállal, ezen lehívási kötelezettségen túlmenően
Ajánlatkérő nem köteles a keretmennyiséget kimeríteni.
II.2.5. folytatása:
V/1. Az elektróda valamennyi pólusa a hagyományos hengeres elektródafelülethez képest, jobb endokardiális
elvezetést biztosító, 3 dimenziós, íves, felületnövelő kiképzéssel rendelkezzen (hossztengelyi metszeti ábrát
tartalmazó prospektust, termékleírást is csatolni kell) megléte (igen-nem)
(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 V/1 Az elektróda valamennyi pólusa a hagyományos hengeres
elektródafelülethez képest, jobb endokardiális elvezetést biztosító, 3 dimenziós, íves, felületnövelő
kiképzéssel rendelkezzen (igen/nem) 10
2 V/2 Atraumatikus soft tip kiképzés megléte (igen-nem) 10
3 V/3 Atraumatikus soft tip kiképzés megléte (igen-nem) 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: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő az adásvételi szerződés lejárta előtt,
a szerződés időtartamát jogosult további maximum 12 hónappal meghosszabbítani.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

91

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, de nem köteles a fenti (II.2.4. pontban szereplő)
alapmennyiséghez képest + 70 % fogyóanyag átvételére.
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:
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
II.2.1)
Elnevezés: Térképező és ablációs katéterek 2.
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Kardiológiai és
Szívsebészeti Klinika (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika részére
elektrofiziológiai fogyóanyagok beszerzésére az alábbi tételben és mennyiségben:
VI./1 8F-es, 115 cm hosszúságú, többféle görbületű, hűtött végű, uni, vagy bidirectionálisan hajlítható, mágneses
szenzorral rendelkező ablációs katéter pitvarfibrilláció kezeléséhez Ensite Precision vagy Ensite X rendszerbe
intergrált szöveti kontaktus méréssel + összekötő kábel
Mennyiség: Katéter: 60 db Kábel: 0 db (jár hozzá); Irrigációs pumpával kompatibilis csővezeték: 30 db
VI./2 Pitvari és kamrai magas részletességű térképezésre alkalmas Ensite Precision és Ensite X térképező
rendszerrel kompatibilis bidirekcionális mapping katéter + összekötő kábel
Mennyiség:
Katéter: 5 db Kábel: 2 db
VI./3 8F, 15-25 mm között állítható loop átmérőjű, 10 vagy 20 pólusú, véna pulmonális térképezéséhez
használható, egy- vagy többirányba hajlítható, mágneses elektródával ellátott, szimmetrikus, vagy aszimmetrikus
végű katéter, Ensite X rendszerrel kompatibilis + összekötő kábel.
Mennyiség:
Katéter: 10 db Kábel: 3 db
VI/4. Ensite elektroanatómiai térképező rendszerhez felhasználható, testfelszíni referencia elektróda készlet.
Mennyiség: 80 db
A beszerzésre kerülő termék részletes műszaki specifikációi a közbeszerzési dokumentumok részét képező
műszaki leírásban kerülnek meghatározásra.
Csak steril termék szállítható. A sterilitás lejárati ideje a gyártástól számítva min. 1 év, a leszállítást
követően min. 200 nap.
Ajánlatkérő a keretmennyiségek 70%-áig lehívási kötelezettséget vállal, ezen lehívási kötelezettségen túlmenően
Ajánlatkérő nem köteles a keretmennyiséget kimeríteni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

92

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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő az adásvételi szerződés lejárta előtt,
a szerződés időtartamát jogosult további maximum 12 hónappal meghosszabbítani.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles a fenti (II.2.4. pontban szereplő)
alapmennyiséghez képest + 70 % fogyóanyag átvételére
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 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bek. alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontját. Csak a teljes részre tehető ajánlat.
II.2.1)
Elnevezés: Fagyasztó ballon katéterek
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Kardiológiai és
Szívsebészeti Klinika (4032 Debrecen, Móricz
Zsigmond krt. 22.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika részére
elektrofiziológiai fogyóanyagok beszerzésére az alábbi tételben és mennyiségben:
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VII./1 Pitvarfibrillációban a pulmonális vénák fagyasztó ballonos kezelésére kifejlesztett „over the wire” ballon
katéterek a megfelelő hosszúságú vezető dróttal együtt
Mennyiség
Ballon katéter: 150 db
Elektromos kábel: 30 db
Coaxialis kábel: 150 db
Gázpalack: 40 db
VII/2. A ballonos katéterrel kompatibilis circuláris végkialakítású, 15-25 mm átmérőjű, 8-10 elektródát tartalmazó
vezető drót, amely alkalmas a tüdővéna potenciálok elvezetésére.
Mennyiség:
Katéter: 60 db
Elektromos kábel: 30 db
VII./3 Egy irányban mozgatható végű hosszú sheath dilatátorral jobb, vagy bal pitvari beavatkozásokhoz 10-13F
belső, 13-16 F külső átmérővel, 80-85 cm teljes hosszúsággal, dilatátorral, vezetődróttal.
Mennyiség: 150 db
A beszerzésre kerülő termék részletes műszaki specifikációi a közbeszerzési dokumentumok részét képező
műszaki leírásban kerülnek meghatározásra.
Csak steril termék szállítható. A sterilitás lejárati ideje a gyártástól számítva min. 1 év, a leszállítást
követően min. 200 nap.
Ajánlatkérő a keretmennyiségek 70%-áig lehívási kötelezettséget vállal, ezen lehívási kötelezettségen túlmenően
Ajánlatkérő nem köteles a keretmennyiséget kimeríteni.
(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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő az adásvételi szerződés lejárta előtt,
a szerződés időtartamát jogosult további maximum 12 hónappal meghosszabbítani.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
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Opciók ismertetése: Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles a fenti (II.2.4. pontban szereplő)
alapmennyiséghez képest + 70 % fogyóanyag átvételére
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 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bek. alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontját.
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
II.2.1)
Elnevezés: Brockenbrough tű
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Kardiológiai és
Szívsebészeti Klinika (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika részére
elektrofiziológiai fogyóanyagok beszerzésére az alábbi tételben és mennyiségben:
Transseptalis punkcióhoz Brockenbrough tű, többféle hosszúságban, stylet-tel.
Mennyiség: 200 db
A beszerzésre kerülő termék részletes műszaki specifikációi a közbeszerzési dokumentumok részét képező
műszaki leírásban kerülnek meghatározásra.
Csak steril termék szállítható. A sterilitás lejárati ideje a gyártástól számítva min. 1 év, a leszállítást
követően min. 200 nap.
Ajánlatkérő a keretmennyiségek 70%-áig lehívási kötelezettséget vállal, ezen lehívási kötelezettségen túlmenően
Ajánlatkérő nem köteles a keretmennyiséget kimeríteni.
(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 igen
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A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő az adásvételi szerződés lejárta előtt,
a szerződés időtartamát jogosult további maximum 12 hónappal meghosszabbítani.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles a fenti (II.2.4. pontban szereplő)
alapmennyiséghez képest + 70 % fogyóanyag átvételére
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 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bek. alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontját.
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
II.2.1)
Elnevezés: Fix és hajlítható görbületű transseptalis sheath
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Kardiológiai és
Szívsebészeti Klinika (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika részére
elektrofiziológiai fogyóanyagok beszerzésére az alábbi tételben és mennyiségben:
Fix és hajlítható görbületű, 8Fr vagy 8,5Fr mérteben elérhető transseptalis sheath jobb, illetve bal pitvari
használatra:
IX./1: min. 4 féle hosszméretben, legalább 5-féle fix görbülettel, tágítóval, min. 150 cm-es „J” végű vezetődróttal.
Mennyiség: 700 db
IX./2: hajlítható görbületű sheath minimum 3 görbülettel, dilatátorral, vezető dróttal.
Mennyiség: 30 db
A beszerzésre kerülő termék részletes műszaki specifikációi a közbeszerzési dokumentumok részét képező
műszaki leírásban kerülnek meghatározásra.
Csak steril termék szállítható. A sterilitás lejárati ideje a gyártástól számítva min. 1 év, a leszállítást
követően min. 200 nap.
Ajánlatkérő a keretmennyiségek 70%-áig lehívási kötelezettséget vállal, ezen lehívási kötelezettségen túlmenően
Ajánlatkérő nem köteles a keretmennyiséget kimeríteni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő az adásvételi szerződés lejárta előtt,
a szerződés időtartamát jogosult további maximum 12 hónappal meghosszabbítani.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles a fenti (II.2.4. pontban szereplő)
alapmennyiséghez képest + 70 % fogyóanyag átvételére
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 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bek. alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontját.
Csak a teljes részre tehető ajánlat
II.2.1)
Elnevezés: Fix görbületű transseptalis sheath
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Kardiológiai és
Szívsebészeti Klinika (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika részére
elektrofiziológiai fogyóanyagok beszerzésére az alábbi tételben és mennyiségben:
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Fix görbületű, 8Fr vagy 8,5Fr mérteben elérhető transseptalis sheath jobb, illetve bal pitvari használatra min. 150
cm-es „J” végű vezetődróttal, lepattintható hemostatikus szeleppel ellátva.
Mennyiség: 100 db
A beszerzésre kerülő termék részletes műszaki specifikációi a közbeszerzési dokumentumok részét képező
műszaki leírásban kerülnek meghatározásra.
Csak steril termék szállítható. A sterilitás lejárati ideje a gyártástól számítva min. 1 év, a leszállítást
követően min. 200 nap.
Ajánlatkérő a keretmennyiségek 70%-áig lehívási kötelezettséget vállal, ezen lehívási kötelezettségen túlmenően
Ajánlatkérő nem köteles a keretmennyiséget kimeríteni.
(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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő az adásvételi szerződés lejárta előtt,
a szerződés időtartamát jogosult további maximum 12 hónappal meghosszabbítani.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles a fenti (II.2.4. pontban szereplő)
alapmennyiséghez képest + 70 % fogyóanyag átvételére
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 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bek. alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontját.
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
II.2.1)
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Elnevezés: Izoláló szettek
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Kardiológiai és
Szívsebészeti Klinika (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika részére
elektrofiziológiai fogyóanyagok beszerzésére az alábbi tételben és mennyiségben:
XI./1 Elektrofiziológiai izoláló szett, aminek a tartalma:
1 db műtőasztal izoláló (150 x 200 cm)
2 db beforgatható műtős köpeny, három rétegű, hasi tájékon megerősített (XL méretű)
1 db betegizoláló lepedő: 208 x 330 cm, 2 femoralis lyukkal, a lyuk átmérője 12 cm, a lyukak körül tapadó
szegéllyel, jobb oldalon átlátszó szegéllyel (70 cm), megerősített nedvszívó réteggel (120 x 80 cm), 3 rétegű
1db lepedőfogó 9 cm
1 db Rtg cső izoláló (140 x 140 cm, kerek, gumis)
1 db 250 ml-es műanyag tál (kerek, átmérő: 9 cm, magasság: 5,5 cm)
1 db vesetál (Műanyag, hosszúság: 24 cm, magasság: 4.5 cm, szélesség: 14 cm, 700ml)
40 db gézlap (10x10 cm)
3 db Seldinger tű (rozsdamentes acélból, 7 cm hosszú, 0.038” vezetődrót befogadására alkalmas belső átmérővel,
jó punkciót lehetővé tevő heggyel, két síkban élezett, 18G külső átmérővel, a tű kónuszán, a tű hegyének irányára
vonatkozó jelzéssel, automatikusan aktiválódó tűvédelemmel, a tűszúrásos balesetek és a kapcsolódó fertőzések
megelőzésére )
1 db tű (22G 0,70 x 50mm)
1 db tű (18G 1,2 x 40 mm)
1 db 11-es nyeles szúró szike éles hegykiképzéssel, lándzsás végű átlátszó házzal, egy kézzel is aktiválható
biztonsági zár az ártalmatlanításhoz, a vágások által okozott fertőzések kockázatának csökkentésére és az átadás
során elszenvedett szúrt sebek kivédésére
2 db 20 ml-es fecskendő (csavaros)
3 db 10 ml-es fecskendő (sima végű)
2 db papír kéztörlő (40 x 30cm)
1 db Rtg cső izoláló: kerek, gumis, 75 x 80 cm
2 db papír kéztörlő 57 x 37 cm
1 db tároló, 700-800 ml, éles eszközök megsemmisítésére, ütésálló, szúrás biztos és szivárgásmentes, nem
szükséges megérinteni, a tetejét lecsavarni, látható töltöttségi szint jelzővel
1 db szintetikus, monofil, nem felszívódó, polyamid alapanyagú 3/0-s fonal (hossz: 45 cm, tű görbülete: 3/8, tű
típusa: fordított vágótű, tű mérete: 24 mm)
Mennyiség: 900 db
XI./2 Pacemaker izoláló szett, aminek a tartalma:
1 db műtőasztal izoláló (152 x 190 cm)
1 db betegizoláló pacemaker lepedő (260 x 310 cm, egy 15 x 25 cm-es szögletes lyukkal, 75 cm-es széles
megerősített résszel, a fej felöli végtől 80 cm-es távolságban a lyuk közepéig, a lyuk körül tapadó szegéllyel,
mindkét oldalon 50 cm széles átlátszó szegély, 3 rétegű)
2 db beforgatható műtős köpeny, három rétegű, hasi tájékon megerősített (L méretű)
1 db lepedőfogó 9 cm
1 db univerzális csipesz (Kiel modell) 13 cm
1 db Rtg. cső izoláló nylon (120 x 120 cm, kerek, gumis rögzítéssel)
1 db vesetál (műanyag, hosszúság: 24 cm, magasság: 4.5 cm, szélesség: 14 cm)
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1 db műanyag tál 250 ml (átlátszó, kerek, átmérő: 9 cm, magasság: 5 cm)
20 db nagyméretű buci
40 db gézlap (10x10 cm)
1 db tű (22G 0,70 x 40 mm)
1 db Seldinger tű (rozsdamentes acélból, 7 cm hosszú, 0.038” vezetődrót befogadására alkalmas belső átmérővel,
jó punkciót lehetővé tevő heggyel, két síkban élezett, 18G külső átmérővel, a tű kónuszán, a tű hegyének irányára
vonatkozó jelzéssel, automatikusan aktiválódó tűvédelemmel, a tűszúrásos balesetek és a kapcsolódó fertőzések
megelőzésére)
3 db 10 ml-es fecskendő (sima végű)
2 db papír kéztörlő (57 x 37 cm)
1 db tároló, 700-800 ml, éles eszközök megsemmisítésére, ütésálló, szúrás biztos és szivárgásmentes, nem
szükséges megérinteni, a tetejét lecsavarni, látható töltöttségi szint jelzővel
1 db szintetikus, monofil, nem felszívódó, polyamid alapanyagú 3/0-s fonal (hossz: 45 cm, tű görbülete: 3/8, tű
típusa: fordított vágótű, tű mérete: 24 mm)
Mennyiség: 1500 db
A beszerzésre kerülő termék részletes műszaki specifikációi a közbeszerzési dokumentumok részét képező
műszaki leírásban kerülnek meghatározásra.
Csak steril termék szállítható. A sterilitás lejárati ideje a gyártástól számítva min. 1 év, a leszállítást
követően min. 200 nap.
Ajánlatkérő a keretmennyiségek 70%-áig lehívási kötelezettséget vállal, ezen lehívási kötelezettségen túlmenően
Ajánlatkérő nem köteles a keretmennyiséget kimeríteni.
(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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő az adásvételi szerződés lejárta előtt,
a szerződés időtartamát jogosult további maximum 12 hónappal meghosszabbítani.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
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Opciók ismertetése: Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles a fenti (II.2.4. pontban szereplő)
alapmennyiséghez képest + 70 % fogyóanyag átvételére.
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 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bek. alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontját.
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész vonatkozásában: Az eljárásban nem lehet
ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében és Kbt. 62. § (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. A
Kbt. 74. § (1) bekezdése a)
pont alapján az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan
valamelyik, az eljárásban
alkalmazandó kizáró ok fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az
eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás
során következett be.
Igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján a gazdasági szereplő
ajánlatában a kizáró okok fenn
nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát köteles
benyújtani. A 321/2015 (X.
30.) Korm. Rendelet 3. § (5) bekezdésére figyelemmel közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők
képviseletében a nyilatkozatot az
ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő
alvállalkozó, alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában az egységes európai közbeszerzési dokumentumot
köteles benyújtani a Kbt. 62. §ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a
Kbt. 67. § (4) bekezdése
szerinti nyilatkozatot kell benyújtania az ajánlatban. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az
ajánlatkérő az eljárásban nem írta
elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel jár el, e vonatkozásban az érintett ajánlattevőnek
a 321/2015 (X.30.) Korm.
Rendelet 12-16. §-a szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania,
mely tartalmazza a
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.
törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy
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d) alpontja szerinti valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását. Ha a
gazdasági szereplőnek nincs a
pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosa, úgy erre
vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy
van-e olyan jogi személy
vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az Ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül
több, mint 25%-os tulajdoni
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. Ha van ilyen szervezet, az Ajánlattevőnek azt nyilatkozatban kell
megneveznie (cégnév,
székhely), továbbá nyilatkoznia, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc)
alpontjában hivatkozott kizáró
feltétel nem áll fenn.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére. Cégbírósághoz már
benyújtott, de még el nem bírált
változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 13. § szerint kell eljárni.
Amennyiben ajánlattevő
tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni
köteles.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozóan a
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban
foglalt tény, illetve adat tartalma valós valamint kérjük Ajánlattevőket, hogy legyenek figyelemmel a Kbt.
69. § (11a) bekezdésére is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1.) Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján mutassa be a jelen felhívás feladásától visszafelé
számított 3 év (36 hónap)
legjelentősebb szállításait. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése alapján, amennyiben az
ajánlatkérő három év
teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven
belül megkezdett
szállításokat veszi figyelembe. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: teljesítés ideje (kezdő és
befejező időpontja) (év, hónap, nap); - a szerződést kötő másik fél; - a szállítás tárgya; - a szállítás
mennyisége; - nyilatkozatot arról,
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 21/A. §-a alapján az
ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia
követelményben foglalt eredmény vagy
tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Az ajánlattevő ajánlatában köteles EEKD-t
benyújtani. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésére figyelemmel Ajánlatkérő rögzíti, hogy
az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

102

nyilatkozatát, mely az EEKD IV. rész α pontjában található. Az ajánlattevő az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7)
bekezdése szerinti
felhívására köteles benyújtani az alkalmassági feltételek igazolásait. A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt
alkalmassági
követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek.
Ebben az esetben
ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7),(9),(11) bekezdései és a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján kell eljárnia. A Kbt.
65. § (6) bekezdésére
figyelemmel az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Kérjük Ajánlattevőket, hogy
legyenek figyelemmel a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő M.1.) ha nem
rendelkezik a felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített olyan referenciával, amely az 1. rész esetében
legalább 45 db katéter, a 2. rész
esetében legalább 14 db katéter, a 3. rész esetében legalább 21 db katéter, a 4. rész esetében legalább 40
db katéter, az 5. rész esetében legalább 98 db katéter, a 6. rész esetében legalább 26 db katéter, a 7. rész
esetében legalább 73 db katéter, a 8. rész esetében legalább 70 db Brockenbrough tű, a 9. rész esetében
legalább
255 db transseptalis sheath , a 10. rész esetében legalább 35 db transseptalis sheath, a 11. rész esetében
legalább 840 db izoláló szett szállítására vonatkozik.
Az előírt referencia több szerződésből is teljesíthető. Több részre történő ajánlattétel esetén a nagyobb
mennyiségű
referenciakövetelménynek való megfelelés igazolása elegendő Ajánlattevő alkalmasságának
megállapításához. A fenti M.1.) feltétel és
előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest
szigorúbb.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész vonatkozásában: AK előleget nem biztosít. AT lejelentésenként a teljesítést követően telj. igazoló
okmányt köteles kiállítani A szla kiegyenlítésére átutalással kerül sor a szerződésszerű teljesítés ig-t követően,a
Kbt.135. § (1),(5),(6) bek-ben,az
1997.évi LXXXIII. tv. 9/A. § a) pontjában és a 2013:V.tv. 6:130.§(1)-(2) bek-ben,valamint a szerződéstervezetben
foglalt feltételeknek
megfelelően a szla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidővel.Az ajánlattétel,elszámolás,kifizetés
pénzneme HUF.
Késedelmi kötbér:Mértéke 1,5 %/munkanap,alapja a késedelemmel érintett áru nettó ellenértéke. Hibás teljesítési
kötbér:Mértéke 1,5
%,alapja a hibásan teljesített áru nettó ellenértéke,max. az érintett közbeszerzési rész értékének 10 %-a.
Meghiúsulási kötbér:
Mértéke 25 %,alapja az áru nettó ellenértéke. A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § rendelkezései az
irányadóak. Jótállás:
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Teljesítéstől számítva 12 hónap. Részletes feltételek a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik 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: 2022/10/19 (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
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Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/10/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR (https://ekr.gov.hu)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt.
68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától
kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az
ajánlattevők részére elérhetővé
teszi. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ban foglaltakra.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2024
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:
Ajánlattevő:AT,Ajánlatkérő:AK
1.Az ajánlat elkészítésére vonatkozóan a 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet az irányadó.Az ajánlatok az
EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően nyújthatóak be.Ajánlattevőktől az
EKR használata az általánosan használt informatikai és elektronikus hírközlési eszközök rendelkezésre
állását követeli meg.
2.AT-nek szakmai ajánlatként csatolnia
kell a "DEK-1158_Műszaki leírás és ártáblázat" című dokumentumot kitöltve,cégszerűen aláírva.
3.AT-nek csatolnia kell minden egyes
megajánlott terméktétel esetén magyar nyelvű, a termék műszaki paramétereit tartalmazó gyártói
műszaki adatlapot vagy
termékleírást vagy termékkatalógust.Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlott termék nem felel meg a
műszaki leírásban szereplő
követelményeknek.
4.Nyertes AT a megajánlott termékek megfelelőségét gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és CE
megfelelőségi tanúsítvánnyal köteles igazolni.Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként írja elő jelen
dokumentum szerződéskötéskor történő benyújtását,mely elmaradása a szerződéskötéstől való
visszalépésnek minősül.
5.Ha bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül
kiállításra ,úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni.A fordítás helyessége az AT
felelőssége.
6.AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni
kell az AT és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát vagy aláírás
mintáját.Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző,a kötelezettségvállaló
aláírását is tartalmazó,legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni.
7.Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése vonatkozásában.
8. AK a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlásra biztosít lehetőséget.
9.A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia,amelyen az AT feltünteti
a Kbt. 68. § (4) bekezdés
szerinti összes adatot.
10. AK figyelemmel a Kbt. 81. § (5) bekezdésére az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően
végzi el.
11.Kiegészítő tájékoztatás:A Kbt. 56. §-a alapján.
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12. AK projekttársaság létrehozását kizárja AT, közös AT-k vonatkozásában.
13.Közös Ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös AT-k együttműködési megállapodását (Kbt. 35. §).
14. Ajánlati biztosíték nem került előírásra.
15.Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változásbejegyzési kérelem esetén a 321/2015.
(X.30.) Korm. rend.13.§ szerint kell eljárni.Amennyiben AT tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás
folyamatban úgy erről AT ajánlatában nyilatkozni köteles.
16. AK a felhívás IV.2.6. pontjában 1 hónap alatt 30 napot ért.
17. Az 5. részben az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány értékelési
szempontja alapján kerülnek elbírálásra a dokumentációban foglaltak szerint. Az értékelés során adható
pontszám alsó és felső határa: 0–10
Értékelési szempont: Fordított arányosítás: az ár vonatkozásában; Pontkiosztás módszere kerül
alkalmazásra a min. szempontok esetében
18. FAKSZ: Jakodáné Nyerges Enikő, Lajstromszám: 00681
19. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot
20. AK jogosult a szerződéstől elállni vagy 15 napos felmondási idővel, írásban, indokolva felmondani
azt, amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben
keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, és AK a központosított közbeszerzés rendszerében
köteles a beszerzést megvalósítani.
21. Az Európai Unió Tanácsának 2022. április 9-ától alkalmazandó, az Oroszország elleni szankciók
kibővítéséről rendelkező 2022/576
rendelete értelmében tilalmat vezetnek be az Oroszországhoz köthető személyek közbeszerzésekben való
részvétele tekintetében. A
rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzések és beszerzések esetén tilos bármely közbeszerzési szerződés
odaítélése a rendeletben
meghatározott személyek részére, illetve az ilyen szerződések teljesítésének folytatása. Ajánlattevőnek
ajánlatában nyilatkoznia kell
az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló
833/2014/EU tanácsi rendelet 5k.
cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
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VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 2015. évi CXLIII.
törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/19 (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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Harkányi Termál Rehabilitációs Centrum Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű (19638/2022)
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: Harkányi Termál Rehabilitációs Centrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22265324202
Postai cím: Zsigmondy Sétány 1.
Város: Harkány
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7815
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Simon László
Telefon: +36 72580953
E-mail: palyazat@harkanykorhaz.hu
Fax: +36 72580949
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.harkanykorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.harkanykorhaz.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/EKR001003512022/reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
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Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001003512022/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: Eszközbeszerzés EFOP-2.2.19-17-2017-00004
Hivatkozási szám: EKR001003512022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
EFOP-2.2.19-17-2017-00004 számú Járóbeteg szakellátások fejlesztése tárgyú projekt keretében a Harkányi Termál
Rehabilitációs Centrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére orvosi eszközök beszerzése 7
részben:
1. Rész: Gyógytorna:
- CPM térd mozgatógép 1 db
- Kombinált elektroterápiás fizikoterápiás eszköz 6 db
2. Rész: Nőgyógyászat:
- Nőgyógyászati vizsgáló ágy 1 db
3. Rész: Kardiológia:
- Alvási apnoe spirométerrel és pulzoxyméterrel beszerzése 2 db
- ABPM 24 órás 2 db
- Holter EKG 3 db
- Kardiológiai telemetriás rendszer 1 db
4. Rész: Radiológia:
- Röntgen berendezés 1 db
- Leletező (diagnosztikai) monitor 2 db
5. Rész: Reumatológia és Kardiológia Ultrahang berendezés:
- Ultrahang berendezés 1 db
- Hordozható multifunkciós ultrahang beszerzése 1 db
- UH vizsgálófej (Kardiológiai célra) 1 db
6. Rész: Bőrgyógyászat:
- Fényterápiás kabin 1 db
7. Rész: Labor:
- Véralvadás elemező automata 1 db
Az előírt műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek részletezésre.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Fizioterápia
Rész száma: 1
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33155000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7815 Harkány Zsigmondy sétány 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
EFOP-2.2.19-17-2017-00004 számú Járóbeteg szakellátások fejlesztése tárgyú projekt keretében a Harkányi Termál
Rehabilitációs Centrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére orvosi eszközök beszerzése:
Gyógytornához szükséges eszközök beszerzése:
1 db CPM térd mozgatógép betegek friss csípő és térd protézis műtét utáni kezelésére. Mikroprocesszoros
vezérléssel.
6 db Kombinált elektroterápiás fizikoterápiás eszköz. LCD kijelző. 2 elektroterápiás csatorna Különböző hullám
típusok minimum: Tens, Traubert, Diadinamikus (MF, DF), Mikro áramok stb., 1 Ultrahang terápia Kimenet
folyamatos módban max.: 2W/cm², impulzusmódban max.: 3W/cm², Kombinált kezelés lehetősége UH+
elektroterápia. Előre beállított terápiás enciklopédia és protokollok, szerkeszthető és menthető programok.
Eszközök szállítása, beüzemelése és oktatása (2 fő 2 óra 1 alkalommal).
Az előírt műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A térdízület mozgató készülék távkapcsoló csatlakoztatása nélkül nem
működtethető (Igen/nem) 5
2 3. Kombinált elektroterápiás eszköz impulzus üzemmódjainak száma (min. 5, max. 10) 10
3 4. Kombinált elektroterápiás eszköz esetében a min. 12 cm2-es ultrahang kezelőfej a testen fixen
rögzíthető (Igen/nem) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 80
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
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II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00004
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 3. részszempont esetén
arányosítás; a 2. és 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: Nőgyógyászat
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33192120-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7815 Harkány Zsigmondy sétány 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
EFOP-2.2.19-17-2017-00004 számú Járóbeteg szakellátások fejlesztése tárgyú projekt keretében a Harkányi Termál
Rehabilitációs Centrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére orvosi eszközök beszerzése:
Nőgyógyászathoz szükséges eszköz beszerzése:
1 db Nőgyógyászati vizsgáló ágy: nőgyógyászati elektromos állítású (akadálymentes) vizsgálóasztal, mely 3 részes
kialakítású, az ülőlap, háttámla és lábtartó műbőr kárpittal rendelkezzen.
Eszközök szállítása, beüzemelése és oktatása (1 fő 1 óra 1 alkalommal).
Az előírt műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Nőgyógyászati vizsgáló ágy lábpedállal kerekekre állítható a könnyebb
áthelyezés érdekében (Igen/nem) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 80
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: EFOP-2.2.19-17-2017-00004
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. részszempont 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: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33121000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7815 Harkány Zsigmondy sétány 1
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
EFOP-2.2.19-17-2017-00004 számú Járóbeteg szakellátások fejlesztése tárgyú projekt keretében a Harkányi Termál
Rehabilitációs Centrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére orvosi eszközök beszerzése:
Kardiológiai eszközök beszerzése:
2 db Alvási apnoe spirométerrel és pulzoxyméterrel, éjszakia légzéskimaradás diagosztizálására szolgáló monitor.
Kisméretű kialakítás. LCD v. OLED kijelzővel állítható fényerővel.
2 db ABPM 24 órás: nagyméretű LCD kijelző, Adat átvitel USB kábalen.
3 db Holter EKG: digitális Holter EKG felveő, kis méretű berendezés grafikus LCD kijelzéssel.
1 db Kardiológiai telemetriás rendszer: a telemetriás rendszer jeladója kis súlyú, hordozható adó/vevő készülék,
amely integrált EKG és opcionálisan SpO2 kiépítést tartalmaz.
Eszközök szállítása, beüzemelése és oktatása (2 fő 6 óra 1 alkalommal).
Az előírt műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. ABPM 24 órás vérnyomásmérőn hangrögzítési lehetőség (Igen/nem) 5
2 3. Holter EKG súlya teleppel együtt (min. 160 gramm, max. 175 gramm) 5
3 4. Telemetriás egység esetében csatlakoztatható 5 eres kábellel 12 EKG elvezetés készítése (Igen/
nem) 10
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4 5. A telemetriás egység kijelzőjén megjeleníthető betegágyak száma (min. 24 db, max. 32 db) 5
5 6. A telemetriás egységből érkező ST értékek grafikus térképszerű ábrázolása a központi monitoron
(Igen/nem) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 65
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 80
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-2.2.19-17-2017-00004
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 3. és 5. részszempont esetében
arányosítás, a 2. valamint 4. és 6. 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: Radiológia
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33111000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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EFOP-2.2.19-17-2017-00004 számú Járóbeteg szakellátások fejlesztése tárgyú projekt keretében a Harkányi Termál
Rehabilitációs Centrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére orvosi eszközök beszerzése:
Radiológiai berendezés beszerzése:
1 db Röntgen berendezés: digitális felvételi röntgenberendezés, kétmunkahelyes, padló rögzítéses rendszer,
fali bucky állvánnyal és elektromosan 6 irányban lábpedállal állítható fixen telepített betegvizsgálóasztallal.
Nagyferkvenciás generátorral.
2 db Leletező (diagnosztikai) monitor: fekete/fehér radiológiai leletező monitor röntgen felvetélek leletezésére.
Eszközök szállítása, beüzemelése és oktatása (2 fő 6 óra 1 alkalommal).
Az előírt műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A vezérlő képernyő mérete (min. 7", max. 10") 10
2 3. Vezérlő képernyőn megjeleníthető adatok száma (min. 0, max. 4) 10
3 4. Röntgen szoftver funkciók száma (min. 0, max. 4) 10
4 5. Leletező monitor beépített vagy a monitor gyártó által gyártott kiegészítő fényforrás, mely támogatja
a leletezés közbeni olvasást/jegyzetelést (Igen/nem) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 80
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-2.2.19-17-2017-00004
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
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Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
Az értékelés módszere: Az 1. részszempont (ár) esetében fordított arányosítás, a 2. részszempont esetében
arányosítás, a 3. és 4. részszempont esetében egyenes arányosítás, az 5. részszempont 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: Reumatológia, Kardiológia ultrahang ber.
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
EFOP-2.2.19-17-2017-00004 számú Járóbeteg szakellátások fejlesztése tárgyú projekt keretében a Harkányi Termál
Rehabilitációs Centrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére orvosi eszközök beszerzése:
Reumatológia, Kardiológia ultrahang berendezés beszerzése:
1 db ultrahang berendezés: transport ultrahang berendezés általános hasi, vaszkuláris lágyrész és ízületi
alkalmazásra illetve nőgyógyászati célokra, nagyfelbontású min.:19 colos színes kijelző, egyidőben
csatlakoztatható vizsgálófejek száma min.: 4 db.
1 db hordozható multifunkciós ultrahang beszerzés: kardiológiai hordozható multifunkciós ultrahangberendezés,
min.: 15 colos LCD kijelző állítható dőlésszöggel, , táblagép kialakítású, asztali tartóval és gördülő állvánnyal.
1 db UH vizsgálófej (Kardiológiai célra): a Kórházban már meglévő Philips (Affiniti) UH készülékkel kompatibilis,
phased array compact kardiológiai vizsgálófej, vagy ezzel egyenértékű vizsgálófej használatot nem befolyásoló
csatlakozó adapterrel.
Eszközök szállítása, beüzemelése és oktatása (2 fő 6 óra 1 alkalommal).
Az előírt műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Ultrahang berendezés hüvelyi vizsgálófej kristályainak száma (min. 192 db,
max. 256 db) 10
2 3. Ultrahang berendezés hasi konvex vizsgálófej kristályainak száma (min. 192 db, max. 256 db) 10
3 4. Hordozható multifunkcionális ultrahang berendezés laterális erősítés (Lateral gain, LGC) állíthatósága
manuálisan potméterekkel (vertikális erősítés) (Igen/nem) 10
4 5. Hordozható multifunkcionális ultrahang berendezés bővíthető Live 3D kardiológiai képalkotással
(Igen/nem) 5
5 6. Kardiológiai vizsgáló fej jeladó kristályok száma (min. 75 db, max. 80 db) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 80
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vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00004
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 2-3. és 6. részszempontok
esetében arányosítás, a 4-5. 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: Bőrgyógyászat
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33112000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
EFOP-2.2.19-17-2017-00004 számú Járóbeteg szakellátások fejlesztése tárgyú projekt keretében a Harkányi Termál
Rehabilitációs Centrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére orvosi eszközök beszerzése:
Bőrgyógyászati eszköz beszerzése:
1 db fényterápiás kabin: beépített UV sensor rendszer (dozismérő), ergonomikus kialakítás. Min. 40 csöves
rendszer. A cső rendszer előtt biztonsági acryl üveg burkolat kerül elhelyezésre. Autostop ajtó nyitáskor.
Érintőképernyős vezérléssel.
Eszközök szállítása, beüzemelése és oktatása (1 fő 3 óra 1 alkalommal).
Az előírt műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Fénycső meghibásodás jelző (Igen/nem) 10
Költség kritérium –
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x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 80
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-2.2.19-17-2017-00004
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. 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: Labor
Rész száma: 7
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: 7815 Harkány Zsigmondy sétány 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
EFOP-2.2.19-17-2017-00004 számú Járóbeteg szakellátások fejlesztése tárgyú projekt keretében a Harkányi Termál
Rehabilitációs Centrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére orvosi eszközök beszerzése:
Labor eszköz beszerzése:
1 db véralvadás elemező automata: színes LCD képernyő, beépített vonalkódolvasó, beépített hőnyomtató.
Minimum 60 minta/óra vizsgálat. Paraméterek: min.: PT, aPTT, TT, FIB, DD. LIS rendszerhez való csatlakozás. Belső
adattárolás min.: 500 minta.
Eszközök szállítása, beüzemelése és oktatása (1 fő 4 óra 1 alkalommal).
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Az előírt műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Teszt protokollok száma (min. 10 db, max. 14 db) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 80
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-2.2.19-17-2017-00004
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. részszempont esetében
arányosítás.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 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
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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) bekezdése 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
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

120

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 (6x 365 nap) belül
megkezdett) legjelentősebb befejezett, és a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített
referencia(ák) ismertetését, melynek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
— a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja év, hónap, nap megadásával), — a szerződést kötő
másik fél adatait (név, cím)
— a szállítás tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen),
— a szállított mennyiséget (amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a
referenciaigazolásban
szerepeltetnie kell az ajánlattevő saját teljesítésének arányát is),
— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
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 fizióterápiás eszköz leszállítására.
- a második (2.) rész esetében legalább 1 db kórházi ágy leszállítására.
- a harmadik (3.) rész esetében legalább 1 db kardiológiai eszköz leszállítására.
- a negyedik (4.) rész esetében legalább 1 db radiológiai eszköz (készülék) leszállítására.
- az ötödik (5.) rész esetében legalább 1 db ultrahang készülék leszállítására.
- a hatodik (6.) rész esetében legalább 1 db fényterápiás kabin leszállítására.
- a hetedik (7.) rész esetében legalább 1 db laboratóriumi elemező automata leszállítására.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Fizetési feltételek (A közbeszerzési eljárás valamennyi része vonatkozásában):
Forrás: EFOP-2.2.19-17-2017-00004 100%. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme HUF. Ajánlatkérő
előleget nem biztosít. A szerződésszerű teljesítést követően egy végszámla nyújtható be. A teljesítés elismerése és
az igazolás kiadására a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglalt feltétételek az irányadóak. Az ellenérték kiegyenlítése
a szerződésszerű teljesítést követően, átutalással, számla ellenében, magyar forintban a Kbt. 135. § (1), (4),
(6), (9)-(11) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1) bekezdés alapján 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.
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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 meghaladja 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.
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
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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: 2022/10/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/10/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (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. 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, vagyamennyiben 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. Kbt. 41/A. § és 41/C. §-a alapján az EKRben történik.
3. Az ajánlat részeként benyújtandó:
- A Kbt. 66. § (5) bek. és a 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 közbeszerzési dokumentumok
előírásai szerint;
- a Kbt. 44. § szerint az üzleti titok elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozat indoklással a 424/2017. (XII.19.)
Korm. rendelet 11.§ (4) bek. 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.
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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: Kbt. 56. § (1)-(5) bek. 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.
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. Az eljárás
folyamatban épített ellenőrzés mellett zajlik.
18. 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. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő(k)nek megtiltja gazdálkodó szervezet létrehozását.
23. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlat részeként Ajánlattevő köteles benyújtani a 833/2014/EU tanácsi
rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról szóló nyilatkozatát.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
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Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)
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:
2022/09/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (19813/2022)
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: 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: Huszár Tamás
Telefon: +36 302052663
E-mail: huszar.tamas.peter@mav-szk.hu
Fax: +36 15118534
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001341872022/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/EKR001341872022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: gazdasági társaság (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
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Egyenruha kiegészítő termékek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001341872022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

18110000-3
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Egyenruha kiegészítő termékek (1. rész: Kötött ruházat, 2. rész: Tányérsapkák, 3. rész: Téli kiegészítő ruházat)
beszerzése adásvételi keretszerződés keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 203973893 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Kötött ruházat
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
18110000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Központi regionális raktárak: Budapest, Szolnok,
Szeged, Debrecen, Dombóvár, Szombathely. A teljesítési helyek pontos címadatait a Közbeszerzési
Dokumentumok tartalmazzák.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Férfi kötött pulóver, férfi kötött mellény, női kötött pulóver, női kötött mellény szállítása összesen nettó
105.593.546,- Ft lehívási kötelezettséggel terhelt Alapösszeg, továbbá nettó 26.398.386,- Ft opció, azaz
mindösszesen nettó 131.991.932,- Ft teljes nettó keretösszeg mértékéig.
A megelőző időszak tapasztalatai alapján a kalkulált mennyiség a teljes nettó keretösszegre vonatkoztatva
hozzávetőlegesen 21.116 darab, tételenként részletezve a Közbeszerzési Dokumentumokban (a továbbiakban:
KD-ban).
A kalkulált mennyiségi adatok az Ajánlattevő (továbbiakban: AT) árképzéséhez nyújtandó segítségként és a
benyújtásra kerülő ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében kerültek meghatározásra, tehát a tételenként
kalkulált hozzávetőleges mennyiség(ek)re Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) lehívási kötelezettséget nem vállal. AK
az Alapösszegre vállal lehívási kötelezettséget.
A részletes műszaki leírást és feltételeket a KD-ok 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
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
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x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 131991932 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: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A Szerződés mindkét Fél általi aláírás
napján lép hatályba és hatálybalépésétől számított 12 hónapig, vagy – amennyiben az hamarabb
bekövetkezik – a Szerződésben rögzített Keretösszeg kimerüléséig, azaz a kimerülését eredményező
(utolsó) Megrendelésben foglalt kötelezettségek Felek általi maradéktalan teljesítéséig hatályos.
Amennyiben a Keretösszeg a 12. hónapig nem merül ki, és AK a Szerződést a hatálybalépést követő
12. hónapig minimum 30 napos felmondási idővel nem mondja fel, a Szerződés időtartama a
szerződéskötéstől számított 24. hónapig, vagy amennyiben az hamarabb bekövetkezik, a Keretösszeg
kimerüléséig meghosszabbodik. Fenti felmondásra AK csak abban az esetben jogosult, amennyiben a
felmondás időpontjában lehívási kötelezettségének – a Keretösszeg lehívási kötelezettséggel terhelt
értékét, azaz az Alapösszeget elérő Megrendelések leadásával – eleget tett.
Nyertes AT a Szerződés hatálya alatt leadott Megrendeléseket teljesíteni köteles.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az opcionális rész értéke: nettó 26.398.386,- 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 4.224 darab, tételenként részletezve a KD-ban.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
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II.2.14) További információ:
A legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontkénti előírásának oka, hogy a termékek jellegéből adódóan,
azoknak meg kell felelniük a MÁV-VOLÁN Csoport arculatának, ezért a minőségi és műszaki követelmények az alapanyagok és varrástechnológia tekintetében is - minden paraméterében rögzítésre kerültek a KD-ban. A
megadott paraméterek és minőségi követelmények értékelési részszempontként nem meghatározhatók.
II.2.1)
Elnevezés: Tányérsapkák
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
18110000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Központi regionális raktárak: Budapest, Szolnok, Szeged,
Debrecen, Dombóvár, Szombathely. A teljesítési helyek pontos címadatait a KD-ok tartalmazzák.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kék tányérsapka, vörös tányérsapka szállítása összesen nettó 33.585.730,- Ft lehívási kötelezettséggel terhelt
Alapösszeg, továbbá nettó 8.396.432,- Ft opció, azaz mindösszesen nettó 41.982.162,- Ft teljes nettó keretösszeg
mértékéig.
A megelőző időszak tapasztalatai alapján a kalkulált mennyiség a teljes nettó keretösszegre vonatkoztatva
hozzávetőlegesen 2.894 darab, tételenként részletezve a KD-ban.
A kalkulált mennyiségi adatok az AT árképzéséhez nyújtandó segítségként és a benyújtásra kerülő ajánlatok
összehasonlíthatósága érdekében kerültek meghatározásra, tehát a tételenként kalkulált hozzávetőleges
mennyiség(ek)re AK lehívási kötelezettséget nem vállal. AK az Alapösszegre vállal lehívási kötelezettséget.
A részletes műszaki leírást és feltételeket a KD-ok 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
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: 41982162 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: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A Szerződés mindkét Fél általi aláírás
napján lép hatályba és hatálybalépésétől számított 12 hónapig, vagy – amennyiben az hamarabb
bekövetkezik – a Szerződésben rögzített Keretösszeg kimerüléséig, azaz a kimerülését eredményező
(utolsó) Megrendelésben foglalt kötelezettségek Felek általi maradéktalan teljesítéséig hatályos.
Amennyiben a Keretösszeg a 12. hónapig nem merül ki, és AK a Szerződést a hatálybalépést követő
12. hónapig minimum 30 napos felmondási idővel nem mondja fel, a Szerződés időtartama a
szerződéskötéstől számított 24. hónapig, vagy amennyiben az hamarabb bekövetkezik, a Keretösszeg
kimerüléséig meghosszabbodik. Fenti felmondásra AK csak abban az esetben jogosult, amennyiben a
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felmondás időpontjában lehívási kötelezettségének – a Keretösszeg lehívási kötelezettséggel terhelt
értékét, azaz az Alapösszeget elérő Megrendelések leadásával – eleget tett.
Nyertes AT a Szerződés hatálya alatt leadott Megrendeléseket teljesíteni köteles.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az opcionális rész értéke: nettó 8.396.432,- Ft. Az AK a keretösszeg lehívási
kötelezettséggel nem terhelt opciós összeg 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 579 darab, tételenként részletezve a KD-ban.
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 legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontkénti előírásának oka, hogy a termékek jellegéből adódóan,
azoknak meg kell felelniük a MÁV-VOLÁN Csoport arculatának, ezért a minőségi és műszaki követelmények az alapanyagok és varrástechnológia tekintetében is - minden paraméterében rögzítésre kerültek a KD-ban. A
megadott paraméterek és minőségi követelmények értékelési részszempontként nem meghatározhatók.
II.2.1)
Elnevezés: Téli kiegészítő ruházat
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
18110000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Központi regionális raktárak: Budapest, Szolnok, Szeged,
Debrecen, Dombóvár, Szombathely. A teljesítési helyek pontos címadatait a KD-ok tartalmazzák.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Téli sál, téli kötött sötétkék férfi kesztyű, téli kötött sötétkék női kesztyű szállítása összesen nettó 23.999.839,Ft lehívási kötelezettséggel terhelt Alapösszeg, továbbá nettó 5.999.960,- Ft opció, azaz mindösszesen nettó
29.999.799,- Ft teljes nettó keretösszeg mértékéig.
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A megelőző időszak tapasztalatai alapján a kalkulált mennyiség a teljes nettó keretösszegre vonatkoztatva
hozzávetőlegesen 19.326 különféle mennyiségi egység (5.511 darab és 13.815 pár), tételenként részletezve a KDban.
A kalkulált mennyiségi adatok az AT árképzéséhez nyújtandó segítségként és a benyújtásra kerülő ajánlatok
összehasonlíthatósága érdekében kerültek meghatározásra, tehát a tételenként kalkulált hozzávetőleges
mennyiség(ek)re AK lehívási kötelezettséget nem vállal. AK az Alapösszegre vállal lehívási kötelezettséget.
A részletes műszaki leírást és feltételeket a KD-ok 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
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: 29999799 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: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A Szerződés mindkét Fél általi aláírás
napján lép hatályba és hatálybalépésétől számított 12 hónapig, vagy – amennyiben az hamarabb
bekövetkezik – a Szerződésben rögzített Keretösszeg kimerüléséig, azaz a kimerülését eredményező
(utolsó) Megrendelésben foglalt kötelezettségek Felek általi maradéktalan teljesítéséig hatályos.
Amennyiben a Keretösszeg a 12. hónapig nem merül ki, és AK a Szerződést a hatálybalépést követő
12. hónapig minimum 30 napos felmondási idővel nem mondja fel, a Szerződés időtartama a
szerződéskötéstől számított 24. hónapig, vagy amennyiben az hamarabb bekövetkezik, a Keretösszeg
kimerüléséig meghosszabbodik. Fenti felmondásra AK csak abban az esetben jogosult, amennyiben a
felmondás időpontjában lehívási kötelezettségének – a Keretösszeg lehívási kötelezettséggel terhelt
értékét, azaz az Alapösszeget elérő Megrendelések leadásával – eleget tett.
Nyertes AT a Szerződés hatálya alatt leadott Megrendeléseket teljesíteni köteles.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az opcionális rész értéke: nettó 5.999.960,- Ft. Az AK a keretösszeg lehívási
kötelezettséggel nem terhelt opciós összeg 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.
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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 3.865 különféle mennyiségi egység (1.102 darab és 2.763 pár), tételenként részletezve a
KD-ban.
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 legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontkénti előírásának oka, hogy a termékek jellegéből adódóan,
azoknak meg kell felelniük a MÁV-VOLÁN Csoport arculatának, ezért a minőségi és műszaki követelmények az alapanyagok és varrástechnológia tekintetében is - minden paraméterében rögzítésre kerültek a KD-ban. A
megadott paraméterek és minőségi követelmények értékelési részszempontként nem meghatározhatók.
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 AT vagy alvállalkozó (a továbbiakban: ALV) és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya
alatt áll.
- A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, ALV-t
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevó szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során
következett be.
Előzetes igazolás:
AT-nek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/Kr.) II. Fejezetének
megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) Elektronikus
Közbeszerzési Rendszerben (továbbiakban: EKR) történő kitöltésével és benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) pontjainak hatálya alá. Az EEKD az EKR-ben elektronikus
űrlap formájában elérhető.
AK az előírt kizáró okok előzetes igazolására vonatkozóan felhívja AT-k figyelmét, hogy az eljárásban
kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség
teljesítésére, e tekintetben AK nem veszi figyelembe és nem értékeli az ajánlat részeként adott esetben
becsatolásra kerülő bármilyen más, az előírt kizáró okokhoz kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a 321/Kr. 4.
§-nak megfelelő – nyilatkozatot, dokumentumot.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő ALV vagy más szervezet vonatkozásában:
A 321/Kr. 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis AT csak az EEKDt köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A Kbt. 41/A. §
(5) bek. szerint az EEKD-ba foglalt nyilatkozatot az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Azon ALV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában:
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A 321/Kr. 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis az ajánlat részeként
a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint AT-nek nyilatkoznia kell, hogy
nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső ALV-t.
Utólagos igazolás:
A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat az AK felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6)
és (11)-(11a) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:
• a Magyarországon letelepedett AT-nek a 321/Kr. 8. §-a szerint kell benyújtania,
• a nem Magyarországon letelepedett AT-nek a 321/Kr. 10. §-a szerint kell benyújtania.
A nem Magyarországon letelepedett AT-nek a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a) - f) pontok és k) pont ka) alpont,
valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti kizáró okokkal kapcsolatban nyilatkoznia kell arról, hogy a
székhelye szerinti ország jogrendszerében a kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek
meg, és azokat mely hatóságok, szervezetek bocsátják ki. Jelen nyilatkozat nem a kizáró okok hiányának
igazolását szolgálja, hanem a kizáró okok igazolási módjának meghatározására irányul. Ezzel összhangban
kell - magyar fordításban - azon igazolásokat benyújtani, melyekből megállapítható, hogy AT nem tartozik
a kizáró okok hatálya alá.
AK a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l) és n) pontjában meghatározott időtartamot a kizáró ok fenn
nem állásának ellenőrzése időpontjától számítja.
AK a fentieken túl felhívja továbbá a figyelmet a 321/Kr. 1-7. és 12-16. §-aira, a Kbt. 64. §-ra (öntisztázás).
AT-nek az AK által az EKR-ben rendelkezésre bocsátott űrlap alkalmazásával nyilatkoznia kell a 321/Kr.
13. §-a vonatkozásában. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlathoz köteles
csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött igazolást.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész vonatkozásában a
beszámoló(k) részét képező eredménykimutatás(ok) szerinti üzemi (üzleti) tevékenységének eredménye,
illetve adott esetben árbevétel.
Előzetes igazolási mód valamennyi rész vonatkozásában:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az AT ajánlatában köteles az alkalmassági követelménynek
való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani. AK a 321/Kr. 2. § (5) bek.
értelmében a formanyomtatvány IV. részében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű
nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, AT-nek ennek megfelelően
arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α (alfa)
pontját kell kitöltenie, a további részeket nem.
Utólagos igazolási mód valamennyi rész vonatkozásában:
Az igazolások benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerint kell igazolnia az alkalmassági
követelménynek való megfelelést a Kbt. 69. § (4)-(6) és (11)-(11a) bekezdéseire is figyelemmel.
P1)
A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a 321/Kr. 19. § (1) bekezdés b) pontja szerint az ajánlati felhívás feladását
megelőző, utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolók részét képező eredménykimutatások
csatolása, amennyiben azok a céginformációs szolgálat honlapján nem ismerhetőek meg. Ha az AK által
kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, a beszámolók adatait az AK
ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámolók beküldése nem szükséges.
A 321/Kr. 19. § (2) bek. szerinti esetben – tehát amennyiben AT a működésének kezdete miatt nem
rendelkezik beszámolóval az AK által előírt teljes időszakban, úgy – a közbeszerzés tárgyából (tehát
felsőruházat szállításából) származó árbevételről szóló nyilatkozat csatolása szükséges cégszerűen aláírva,
attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.
AK felhívja a figyelmet a 321/Kr. 19. § (3) bekezdésére.
Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bek., valamint a 321/Kr. 3. § (3) és (5) bek.
megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.
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Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1)
Alkalmas az AT, ha az ajánlati felhívás feladását megelőzően (számviteli jogszabályok szerinti
beszámolóval) lezárt utolsó 3 üzleti évben az üzemi (üzleti) tevékenységének eredménye legfeljebb két
lezárt üzleti évben negatív.
Amennyiben AT a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval azért nem rendelkezik az AK által előírt
teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy abban az esetben minősül
gazdasági és pénzügyi szempontból alkalmasnak, amennyiben működésének ideje alatt a közbeszerzés
tárgyából (tehát felsőruházat szállításából) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele
1. rész esetén eléri a nettó 48 millió Ft-ot, 2. rész esetén eléri a nettó 15 millió Ft-ot, 3. rész esetén eléri a
nettó 11 millió Ft-ot.
Amennyiben AT több részre vonatkozóan nyújt be ajánlatot, úgy az értékek nem adódnak össze, tehát
ahhoz, hogy valamennyi megpályázott részre alkalmasnak minősüljön, a megpályázott részekre irányadó
minimumkövetelmények közül a legmagasabbat kell minimumkövetelményként teljesíteni.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész vonatkozásában a referenciák
(legjelentősebb szállítások) ismertetése, továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt ruhaipari szakember(ek)
szakmai tapasztalata, végzettsége, megváltozott munkaképessége.
Előzetes igazolási mód valamennyi rész vonatkozásában:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az AT ajánlatában köteles az alkalmassági követelménynek
való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani. AK a 321/Kr. 2. § (5) bek.
értelmében a formanyomtatvány IV. részében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű
nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében. AT-nek ennek megfelelően
arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α (alfa)
pontját kell kitöltenie, a további részeket nem.
Utólagos igazolási mód valamennyi rész vonatkozásában:
Az igazolások benyújtására felhívott AT-nek - a 321/Kr.21-21/A-22.§-ainak megfelelően - az alábbiak és a
KD-ban rögzítettek szerint kell igazolnia az alkalmassági követelményeknek való megfelelést a Kbt. 69. §
(4)-(6) és (11)-(11a) bekezdéseire is figyelemmel.
M1)
A 321/Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 321/Kr. 22. § (2) bekezdése alapján AT-nek - azon
rész vonatkozásában, melynek tekintetében ajánlatot nyújt be - csatolnia kell referenciaigazolást vagy
referencianyilatkozatot az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb,
a közbeszerzés tárgya szerinti termékek (1. rész vonatkozásában: kötött pulóver, kötött mellény
bármelyikének; 2. rész vonatkozásában: sapka; 3. rész vonatkozásában: sál, kötött kesztyű bármelyikének)
szállítása vonatkozásában.
A 321/Kr. 22. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább
a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év, hónap, nap pontossággal) a
szerződést kötő másik fél (megnevezése, címe (székhelye, lakcíme)), a szállítás/szerződés tárgya, (olyan
részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági követelményeknek való megfelelés),
valamint az ellenszolgáltatás összege, kontaktszemély megnevezése, elérhetősége (telefon és/vagy e-mail
elérhetőség megadása), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
A termékek összetétele a benyújtott referenciá(k)ban – a közbeszerzés tárgya szerint - bármilyen lehet.
AK referenciaként a vizsgált időszak (ajánlati felhívás feladását megelőző 3 év) alatt befejezett, de
legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe a 321/Kr. 21.§ (1a) bekezdés a) pontja
értelmében.
Amennyiben az ismertetés szerinti szerződés(ek):
- tárgya bővebb, mint az AK által kért referencia tárgya, abban az esetben az ismertetésében az
AK által kért tárgyra (1. rész vonatkozásában: kötött pulóver, kötött mellény bármelyikének; 2. rész
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vonatkozásában: sapka; 3. rész vonatkozásában: sál, kötött kesztyű bármelyikének szállítására) vonatkozó
ellenszolgáltatás nettó összegét kell megadni,
- időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak vagy amennyiben a teljesítés még folyamatban van, abban
az esetben az ismertetésében az AK által kért/vizsgált – 3 éves - időszakra eső ellenszolgáltatás nettó
összegét kell megadni.
Amennyiben az ismertetés szerinti szerződés(eke)t az AT (vagy adott esetben a referenciát bemutató
más szervezet) nem önállóan (hanem más szervezettel közösen) kötötte/teljesítette, abban az esetben az
ismertetésben az AT (vagy adott esetben a referenciát bemutató más szervezet) teljesítésére eső, arányos
ellenszolgáltatás nettó összegét kell megadni.
M2)
A 321/Kr. 21. § (1) bek. b) pontja szerint AT-nek csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt felsőfokú
ruhaipari és ruhaipari technikusi végzettségű szakemberek vonatkozásában egyrészt a „Nyilatkozat
bemutatott szakemberekről” c. (EKR űrlap formátumú) nyilatkozatot, másrészt a felsőfokú ruhaipari és
ruhaipari technikusi végzettséget igazoló dokumentumokat, továbbá szakmai önéletrajzo(ka)t olyan
részletességgel, amiből egyértelműen megállapítható az alkalmassági követelményeknek való megfelelés
az elvárt szakmai tapasztalatot illetően, valamint felsőfokú ruhaipari és ruhaipari technikusi végzettségű
ruhaipari szakemberek esetében AT-nek igazolnia kell a megváltozott munkaképességet is. A KD-ban
felsorolt szervezetek által kiállított igazolásokon túl AK elfogad minden, a munkaképesség-csökkenés
megállapításakor hatályos jogszabályok alapján – hatóság által - kiállított olyan dokumentumot, amely
alkalmas arra, hogy a szakember munkaképesség-csökkenését bizonyítsa.
Jelen alkalmassági követelmény valamennyi részre vonatkozik.
Az alkalmassági előírások igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(7), (11) bek., valamint a 321/Kr. 3. § (3) és (5) bek.
megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1)
Alkalmas AT, ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben, egy vagy több darab
olyan, szerződésszerűen teljesített referenciával/referenciákkal rendelkezik, mely(ek) megfelel(nek) az
alábbi követelményeknek:
1. rész vonatkozásában:
a közbeszerzés tárgya szerinti termékek (kötött pulóver, kötött mellény) bármelyikének szállításából
származó referencia, mely(ek)nek ellenszolgáltatása(i) eléri(k) a nettó 78 millió Ft-ot.
2. rész vonatkozásában:
sapka szállításából származó referencia, mely(ek)nek ellenszolgáltatása(i) eléri(k) a nettó 24 millió Ft-ot.
3. rész vonatkozásában:
a közbeszerzés tárgya szerinti termékek (sál, kötött kesztyű) bármelyikének szállításából származó
referencia, mely(ek)nek ellenszolgáltatása(i) eléri(k) a nettó 17 millió Ft-ot.
Az 1. és 3. részre meghatározott minimumkövetelményben megjelölt termékekből az AT-nek tetszőleges
összetételben (tehát akár egyetlen fajta, akár több fajtájú terméket együttesen tartalmazva) kell
rendelkeznie szállítással.
M2)
A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az AT, ha bevonásra kerül a teljesítésbe a részéről:
az 1. rész vonatkozásában:
- legalább 1 fő felsőfokú ruhaipari végzettségű szakember, aki legalább 3 éves, a szakmai végzettségéhez
kötődő szakmai gyakorlattal rendelkezik, és megváltozott munkaképességű munkavállalónak minősül és
- legalább 2 fő ruhaipari technikusi végzettségű szakember, akik legalább 3 éves, a szakmai
végzettségükhöz kötőtő szakmai gyakorlattal rendelkeznek, és megváltozott munkaképességű
munkavállalónak minősülnek.
a 2. rész vonatkozásában:
- legalább 1 fő felsőfokú ruhaipari végzettségű szakember, aki legalább 3 éves, a szakmai végzettségéhez
kötődő szakmai gyakorlattal rendelkezik, és megváltozott munkaképességű munkavállalónak minősül és
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- legalább 2 fő ruhaipari technikusi végzettségű szakember, akik legalább 3 éves, a szakmai
végzettségükhöz kötőtő szakmai gyakorlattal rendelkeznek, és megváltozott munkaképességű
munkavállalónak minősülnek.
a 3. rész vonatkozásában:
- legalább 1 fő felsőfokú ruhaipari végzettségű szakember, aki legalább 3 éves, a szakmai végzettségéhez
kötődő szakmai gyakorlattal rendelkezik, és megváltozott munkaképességű munkavállalónak minősül és
- legalább 1 fő ruhaipari technikusi végzettségű szakember, aki legalább 3 éves, a szakmai
végzettségükhöz kötőtő szakmai gyakorlattal rendelkezik, és megváltozott munkaképességű
munkavállalónak minősül.
A teljesítésbe bevonandó szakemberek tekintetében az egyes részeknek való megfelelés ugyanazon
szakember bevonásával igazolható, azonban ugyanazon rész vonatkozásában a „felsőfokú ruhaipari” és a
„ruhaipari technikusi” végzettségű szakemberek között átfedés nem lehetséges.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
x A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
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:
AT az AK által igazolt teljesítések után jogosult számlát kiállítani. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) és (2) bekezdései alapján, összhangban a Kbt. vonatkozó
rendelkezéseivel a számla AK általi kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül átutalással kerül
kiegyenlítésre a megfelelő tartalommal kiállított és mellékletekkel együtt benyújtott számla ellenében. AK a
kifizetéseket az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) rendelkezéseinek figyelembevételével a Kbt.
135. § (1), (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerint teljesíti. AK előleget, fizetési biztosítékot nem ad. Az ajánlattétel,
az elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF). A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § rendelkezései
irányadóak.
A hirdetmény karakterkorlátozásai miatt a pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit, a szerződést
biztosító mellékkötelezettségeket a KD 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
x Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről: AK a Kbt. 77. § (3) bek. értelmében elektronikus árlejtést
alkalmaz a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: e-Kr) alapján, az ajánlati kötöttség az e-Kr.
31. §-ában foglaltaknak megfelelően alakul.
Az elektronikus árlejtés lefolytatására vonatkozóan a KD tartalmaz további információt.
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: 2022/10/24 (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: 2022/10/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az e-Kr. 15. §-a és a
Kbt. 68. § tartalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Jelen közbeszerzési eljárás az EKR-en keresztül lefolytatásra kerülő eljárás, így a Kbt. vonatkozó pontjai
és az e-Kr. rendelkezései alkalmazandóak. A gazdasági szereplő a jelen közbeszerzési eljárás iránti
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érdeklődését- az EKR-ben való előzetes regisztrációt követően- kizárólag az EKR-en keresztül jelezheti az
„Érdeklődés jelzése” funkció használatával. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint
regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 13/2021. (XI. 29.) MvM rendelet alapján
az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi (https://ujvilag.gov.hu). Az EKR használatával kapcsolatos
útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
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. 35. § (2a) bek., a 41/A §., a 65. § (12) bek., a 69. § (11a)
bek. valamint az e-Kr. 11. § és 12. § (1) bek. tartalmazzák.
2. Az Európai Unió Tanácsa által 2022. április 8-án elfogadott rendeletben [„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”] foglaltakkal összefüggésben AK felhívja a
figyelmet arra, hogy AT-nek - közös ajánlattétel esetén a Közös AT-k képviseletében nyilatkozattételre
felhatalmazott AT-nek – az ajánlatban a 321/Kr. 1. § (9) bek. értelmében nyilatkoznia kell a 833/2014/EU
rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalom vonatkozásában.
3. A nem forintban rendelkezésre álló adatokat eredeti devizanemben kell megadni. Az idegen
devizanemben megadott adatok HUF-ra történő átszámítására AK az ajánlati felhívás feladásának
napján (ajánlati felhívás VI.5. pont) érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott hivatalos
árfolyamot alkalmazza, illetve ennek hiányában az ECB által ugyanezen időpontban jegyzett devizák
keresztárfolyamából számított árfolyam kerül alkalmazásra.
4. AK az eljárásban a hiánypótlást a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően teljes körűen biztosítja.
AK a Kbt. 71. § (6) bekezdése nyomán tájékoztatja AT-ket, hogy amennyiben a hiánypótlással az AT az
ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre
tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, úgy ez esetben AK az új gazdasági szereplőre
vonatkozóan nem korlátozza és nem zárja ki a hiánypótlást.
5. AK az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
6. Valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő (CET) irányadó.
7. AK a szerződés teljesítése érdekében a nyertes AT(k)-től nem követeli meg és nem teszi lehetővé
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását egyik rész vonatkozásában sem.
8. FAKSZ: Gelléri Csaba (00543)
9. Tekintettel a TED Kiadóhivatal szigorú karakterkorlátozására AK az egyéb információkat és benyújtandó
nyilatkozatok listáját teljes körűen a KD-okban adja meg.
10. A KD-okban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a 321/Kr., az e-Kr., valamint a Ptk. előírásai
irányadóak.
11. AK a IV.2.6. pont szerinti 1 hónap ajánlati kötöttség időtartama alatt 30 napot ért.
12. AK a 321/Kr. 30. § (4) bekezdése szerint ezúton tájékoztatja az AT-ket, hogy jelen közbeszerzési
eljárásban valamennyi alkalmassági minimumkövetelményt eltérően / szigorúbban határozta meg a
minősített AT-k jegyzékébe kerülés követelményeihez képest, ezért a minősített AT-knek is igazolniuk kell
a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat ezen alkalmassági követelmények tekintetében.
13. AK a Kbt. 81. § (4) bekezdése alapján a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vagy egyéb
aránytalan vállalások vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően – árlejtés megtartása
esetén az árlejtésen kialakult sorrend alapján – végzi el.
14. AK az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről szóló 63/2022. (II.
28.) Korm. rendeletben foglaltakkal összefüggésben felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen közbeszerzési
eljárást a Kbt. 75. § (2) bek. e) pont alapján eredménytelenné nyilvánítja azon rész(ek) vonatkozásában,
mely(ek)ben nem nyújtanak be az ajánlattételi határidő lejártáig legalább 2 ajánlatot.
15. Az alapanyag színminta az 1., a 2. és a 3. rész tárgyát képező termékekre vonatkozóan az alábbi címen,
előzetes egyeztetést követően munkanapokon, 9.00-16.00 óra között vehető át: MÁV Szolgáltató Központ
Zrt., 1087 Budapest, Könyves K. krt. 54-60., 305-ös iroda.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

139

16. AK – a műszaki/szakmai alkalmasságon túl – a műszaki, szakmai ajánlat részeként AT-ktől a megajánlott
termékek műszaki, funkcionális megfelelőségének igazolására az egyes részajánlatok esetén az alábbi
dokumentumok és termékek benyújtását is kéri:
- OEKO-Tex Standard 100 tanúsítás dokumentumai
AT-nek a 2. rész vonatkozásában csatolnia kell az ajánlatban szereplő áruk alapanyagára(alapanyagaira)
vonatkozó OEKO-Tex Standard 100 tanúsítvány(oka)t.
Amennyiben az ajánlatban szereplő áruk alapanyaga(i) OEKO-Tex Standard 100 tanúsítvánnyal még nem
rendelkezik(rendelkeznek), abban az esetben AT-nek a 2. rész vonatkozásában az alapanyag(ok) OEKOTex Standard 100 szerinti megfelelőségére irányuló tanúsítási eljárás(ok) megkezdését igazoló, a tanúsítást
végző szervezet(ek) által kiállított nyilatkozato(ka)t szükséges az ajánlatban benyújtania.
AT-nek a 2. rész vonatkozásában kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a szerződés teljesítése kizárólag
az OEKO-Tex Standard 100-nak megfelelő, minősített alapanyag(ok)ból történik, mely feltétel vállalásáról
az ajánlatban cégszerűen aláírt formában nyilatkozni kell.
- színvizsgálati jegyzőkönyv
AT-nek a 2. rész vonatkozásában csatolnia kell az ajánlatban szereplő áruk alapanyagára vonatkozóan a
színvizsgálatra akkreditált laboratórium által kiállított (az AK-től átvett színmintát tartalmazó) színvizsgálati
jegyzőkönyvet, melyben szereplő vizsgálati értékek tanúsítják, hogy a megajánlott termékek alapanyaga
megfelel a KD V. fejezet Műszaki specifikációban (kék és vörös tányérsapka esetén a 119. oldalon)
részletezetteknek megfelelően az AK által biztosított alapanyag színmintának,
- alapanyag vizsgálati jegyzőkönyv
AT-nek a 2. rész vonatkozásában csatolnia kell a vizsgálatra akkreditált laboratórium által kiállított,
az ajánlattéli határidő lejártától visszaszámított 24 hónapnál nem régebbi alapanyag vizsgálati
jegyzőkönyvet, melyben szereplő vizsgálati értékek tanúsítják, hogy a megajánlott termékek alapanyaga
megfelel a KD V. fejezet Műszaki specifikációban (kék és vörös tányérsapka esetén a 118. oldalon)
részletezett követelményeknek, műszaki paramétereknek.
Folytatás a VI.4.3. pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
A VI.3. pont folytatása:
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- AT-nek azon rész vonatkozásában, melynek tekintetében ajánlatot nyújt be, térítésmentesen
termékenként 1-1 db (kesztyű esetén 1-1 pár), a sorozatgyártást reprezentáló mintadarabot kell az AK-nek
dokumentáltan átadnia a következők szerint:
Az 1. rész vonatkozásában:
Férfi kötött pulóver XL-es méretben
Férfi kötött mellény XL-es méretben
Női kötött pulóver L-es méretben
Női kötött mellény L-es méretben
A 2. rész vonatkozásában:
Kék tányérsapka 57-es méretben
Vörös tányérsapka 57-es méretben
A 3. rész vonatkozásában:
Téli sál
Téli kötött sötétkék, férfi kesztyű
Téli kötött sötétkék, női kesztyű
A mintadaraboknak alkalmasnak kell lenniük arra, hogy AK megállapíthassa, hogy a benyújtott áruk
megfelelnek-e az AK által a felhívásban hivatkozott és a hirdetmény karakterkorlátozásai miatt a KD V.
fejezet Műszaki specifikációban (1. rész vonatkozásában: férfi kötött pulóver esetén a 103-105. oldalon,
férfi kötött mellény esetén a 106-107. oldalon, női kötött pulóver esetén a 108-110. oldalon és női kötött
mellény esetén a 111-112. oldalon, 2. rész vonatkozásában: kék tányérsapka esetén a 113-117. és 120.
oldalon, vörös tányérsapka esetén a 113-117. és 121. oldalon, 3. rész vonatkozásában: téli sál esetén a
122-123. oldalon, téli kötött sötétkék férfi kesztyű esetén a 124-125. oldalon és téli kötött sötétkék női
kesztyű esetén a 126-127. oldalon) részletezett műszaki, szakmai és egyéb követelményeknek.
A benyújtott mintadaraboknak minden szempontból - tehát minden műszaki paramétert tekintve - (1.
és 2. rész esetén a logót is beleértve) 100 %-ban meg kell egyeznie az ajánlatban szereplő, a szerződés
teljesítése során szállítandó termékekkel, továbbá azoknak a fent (illetve a KD-ban is) meghatározott
méretűeknek kell lenniük.
A mintadarabokat az AK részére, előzetes egyeztetést követően munkanapokon 9.00-16.00 óra között az
alábbi címen kell dokumentáltan átadni: MÁV Szolgáltató Központ Zrt., 1087 Budapest, Könyves K. krt.
54-60. III. emelet 305. iroda. AK felhívja az AT-k figyelmét arra, hogy AK Székházában beléptető rendszer
működik, és emiatt az épületbe történő belépés a portai regisztráció miatt időigényes (akár 20-25 perc is)
lehet.
17. Nyertes AT-nek - az adott rész vonatkozásában - az adásvételi keretszerződés megkötésének
időpontjáig rendelkeznie kell bármilyen ruhaipari termék gyártására és/vagy kereskedelmére
vonatkozó, MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti érvényes tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű
minőségbiztosítási rendszerrel vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedések meglétét igazoló
dokumentumokkal, melyeket AT-nek az AK erre irányuló felhívására meg kell küldenie a szerződéskötést
megelőzően. AT-nek kötelezettséget kell vállalnia, hogy az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti
tanúsítvány érvényességét vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási rendszer meglétét vagy a
minőségbiztosítás érdekében tett intézkedések meglétét a szerződés hatálya alatt folyamatosan
fenntartja. AT-nek ezen feltételek vállalásáról az ajánlatban cégszerűen aláírt formában nyilatkoznia kell.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
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Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/19 (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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Péterfy Sándor Utcai Kórház – Rendelőintézet (19626/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Péterfy Sándor Utcai Kórház – Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: 15492320242
Postai cím: Péterfy Sándor Utca 8-20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1076
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Buczkó Erzsébet
Telefon: +36 14614710
E-mail: gazdig.titkarsag@peterfykh.hu
Fax: +36 14614712
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.peterfykh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.peterfykh.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001379842022/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/EKR001379842022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egészségügyi intézmény
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gégészeti műszerek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001379842022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

33162000-3
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1. rész: Operációs full HD fül-orr-gégészeti endoszkópos torony: 1 db monitor, 1 db Full HD digitális kameravezérlő
egység, képrögzítési lehetőséggel, 1db LED fényforrással egybeépített vagy különálló kivitel, kamerafej 1 db, 1 db
medikai archiváló egység, Optika és fénykábel, készüléktartó állvány
2. rész: Elektromágneses navigáció: 1 db
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a fent rögzített eszközökhöz és alkalmazásokhoz kapcsolódó valamennyi
terméket és szolgáltatást amelyet a műszaki leírás részletesen meghatároz. Továbbá tartalmazza a behozatallal,
forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, és a forgalomba
hozatalhoz szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), szállítási és lerakodás költségét, a beállítás és üzembe
helyezés díját, öt fő részére a betanítás/oktatásköltségét 1x4 óra időtartamban, és valamennyi járulékos költséget,
díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót.
További meghatározás a műszaki leírás terjedelmére tekintettel a jelen pontban nem ismertethető, azt a
közbeszerzési dokumentumokban a termékek részletes műszaki leírásából megismerhető.
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: Operációs fullHD fül-orr-gégészeti endoszk. torony
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33162000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Sándor Utcai Kórház – Rendelőintézet, 1076 Budapest,
Péterfy Sándor utca 8-20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Operációs full HD fül-orr-gégészeti endoszkópos torony:
• 1 db monitor,
• 1 db Full HD digitális kameravezérlő egység, képrögzítési lehetőséggel,
• 1db LED fényforrással egybeépített vagy különálló kivitel,
• kamerafej 1 db,
• 1 db medikai archiváló egység,
• optika és fénykábel,
• készüléktartó állvány.
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Az ellenszolgáltatás tartalmazza a fent rögzített eszközökhöz és alkalmazásokhoz kapcsolódó valamennyi
terméket és szolgáltatást amelyet a műszaki leírás részletesen meghatároz. Továbbá tartalmazza a behozatallal,
forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, és a forgalomba
hozatalhoz szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), szállítási és lerakodás költségét, a beállítás és üzembe
helyezés díját, öt fő részére a betanítás/oktatásköltségét 1x4 óra időtartamban, és valamennyi járulékos költséget,
díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót.
További meghatározás a műszaki leírás terjedelmére tekintettel a jelen pontban nem ismertethető, azt a
közbeszerzési dokumentumokban a termékek részletes műszaki leírásából megismerhető.
(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 kamerafejen lévő dedikált gombról vezérelhető fókusz (igen/nem) 10
2 a kamerafejen lévő dedikált gombról motoros zoom? (igen/nem) 10
3 a struktúra kiemelés optikai technológiával valósul meg? (igen/nem) 10
4 vállalt teljes körű jótállás időtartam az előírt minimum 12 hónapon felül (hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 65
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 20
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 Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása. A kiosztható
pontszámok: 0-10. Ajánlatkérő az Ajánlati ár (nettó HUF) esetében a fordított arányosítás, míg a jótállás
tekintetében az arányosítás módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő az igen/nem logikai szempontok alapján
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megválaszolható minőségi szempontok esetében a pontkiosztás módszerét alkalmazza a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak és a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám, 2020. március 25.)
alapján.
Ajánlatkérő a vállalt teljes körű jótállás időtartam az előírt minimum 12 hónapon felül értékelési szempontnál a
további 24 hónapnál nagyobb megajánlásokra egyaránt a maximum pontot adja és az értékelésnél a 24 hónapot
veszi figyelembe legkedvezőbb értékként
II.2.1)
Elnevezés: Elektromágneses navigáció
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33162000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Sándor Utcai Kórház – Rendelőintézet, 1076 Budapest,
Péterfy Sándor utca 8-20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Elektromágneses navigáció 1 db
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a fent rögzített eszközökhöz és alkalmazásokhoz kapcsolódó valamennyi
terméket és szolgáltatást amelyet a műszaki leírás részletesen meghatároz. Továbbá tartalmazza a behozatallal,
forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, és a forgalomba
hozatalhoz szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), szállítási és lerakodás költségét, a beállítás és üzembe
helyezés díját, öt fő részére a betanítás/oktatásköltségét 1x4 óra időtartamban, és valamennyi járulékos költséget,
díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót.
További meghatározás a műszaki leírás terjedelmére tekintettel a jelen pontban nem ismertethető, azt a
közbeszerzési dokumentumokban a termékek részletes műszaki leírásából megismerhető.
(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 különálló billentyűzet és egér (a vezérlést elősegítendő) (igen/nem) 5
2 lábkapcsoló (igen/nem) 5
3 vezetékes és vezeték nélküli (WI-FI) integrálási lehetőség a kórházi IT rendszerrel (igen/nem) 5
4 egyidőben a rendszerhez kapcsolható elektromágneses páciens és műszer követő eszközök száma (db)
5
5 egyszer használatos szívók száma, legalább 3 féle (Small-medium-Large) méretben (db) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 20
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:
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása. A kiosztható
pontszámok: 0-10. Ajánlatkérő az Ajánlati ár (nettó HUF) esetében a fordított arányosítás, míg az elektromágneses
páciens és műszer követő eszközök száma és az egyszer használatos szívók száma tekintetében az arányosítás
módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő az igen/nem logikai szempontok alapján megválaszolható minőségi
szempontok esetében a pontkiosztás módszerét alkalmazza a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak és a
Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám, 2020. március 25.) alapján.
Ajánlatkérő az egyidőben a rendszerhez kapcsolható elektromágneses páciens és műszer követő eszközök száma
értékelési szempontnál az 5 db-nál nagyobb megajánlásokra egyaránt a maximum pontot adja és az értékelésnél
az 5 db-ot veszi figyelembe legkedvezőbb értékként.
Ajánlatkérő az egyszer használatos szívók száma, legalább 3 féle (Small-medium-Large) méretben (db) értékelési
szempontnál előírja, hogy az itt figyelembe vehető szívóknak tetszés szerinti irányba és szögbe hajlíthatónak
kell lennie. Ajánlatkérő a 3 db-nál kisebb megajánlásokat érvénytelennek nyilvánítja, a 10 db-nál nagyobb
megajánlásokra egyaránt a maximum pontot adja és az értékelésnél a 10 db-ot veszi figyelembe legkedvezőbb
értékként.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem
vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében
foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
Igazolási mód: A Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (7) bek., 3. és 4.
§-ában foglaltak szerint, Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával, a Kbt. 67. § (4)
bekezdése, és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (1)-(2) bekezdése alapján.
A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt esetben az Ajánlattevőnek a Kormányrendelet 8. §, 10. §,
12-16. §-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania. Az igazolások benyújtására egyebekben a
Kbt. 69. § (11) bek. irányadó.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1)
bekezdés b) pontjára is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
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III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.)
Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján meghatározott alkalmassági követelményeknek,
az EEKD IV. rész Alfa szakaszának kitöltésével. Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat
az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. §. (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, a
424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. szerint.
M/1: Az M/1 pontban előírt alkalmassági követelmény igazolására, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.
§ (1) bekezdés i) pontja alapján az ajánlatban az Ajánlattevő köteles nyilatkozni, valamint a Kbt. 69. § (4)(6) bekezdésében foglaltak alapján, az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtania Ajánlattevőnek az
orvostechnikai eszköz megfelelőségét igazoló, az orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben előírt
gyártői megfelelőségi nyilatkozatot és az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges
– elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó – CE (Conformité
Européenne = európai megfelelőség) megfelelőség értékelési tanúsítványt (vagy Európai Unió más
tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, ha a gazdasági szereplő
bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási
szabványoknak) Ajánlatkérő részére, amely tanúsítja, hogy az áru megfelel bizonyos leírásoknak vagy
szabványoknak, valamennyi vonatkozó jogi követelménynek, mindenekelőtt az egészségügyi, biztonsági
és környezetvédelmi előírásoknak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1: Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben az általa
megajánlott termékek nem rendelkeznek – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 rendelete
(2017. április 5.) az orvostechnikai eszközökről vagy a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerinti –érvényes
– elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó – CE (Conformité
Européenne = európai megfelelőség) minősítéssel, vagy Európai Unió más tagállamában bejegyzett
szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, ha a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy a javasolt
minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak. Alkalmatlan
tovább az Ajánlattevő, a nem csatolja a cégszerű - vagy más, joghatás kiváltására alkalmas formában
megtett - nyilatkozatát arról, hogy a benyújtott minden tanúsítvány/azzal egyenértékű dokumentum
érvényes.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése és az 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a)
pontjában foglaltak szerint 60 napos átutalással, a szerződésben foglaltak alapján teljesíti az ellenszolgáltatást.
Az ajánlattétel és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF), a kifizetés átutalással történik. AK előleget nem
biztosít.
A kifizetés teljesítésére vonatkozó jsz-ok különösen: 2015. évi CXLIII. tv., 2007. évi CXXVII. tv., 2013. évi V. tv. A
részletes fizetési feltételeket a szerződés tartalmazza. Az ajánlatkéró kóteles 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 kózzétett szintaxislistának.
Jótállás: 1 részben legalább 12 hónap, 2. részben 60 hónap.
Késedelmi kötbér 0,5%/késedelmes nap, legfeljebb 15%
Hibás teljesítési kötbér: 0,5%/nap, maximum 15%
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Meghiúsulási kötbér: 20%
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/10/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
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Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/10/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikus bontás szabályait az
elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: eKr.) és Kbt. 68. § tartalmazza.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) és Kbt. 68.
§ tartalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A felhívás IV.2.6) pontjában az „időtartam hónapban: „1” 30 napként értelmezendő.
2. AK az M/1 alkalmassági előírás igazolási módját a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
3. Az alábbi nyilatkozatok, dokumentumok benyújtás szükséges, a közbeszerzési dokumentumokban
foglaltaknak megfelelően:
− Felolvasólap (Kbt. 66. § (5), (8) bek.)
− Aláírási címpéldány, aláírás minta, meghatalmazás
− Nyilatkozat változásbejegyzésről (nemleges tartalommal is), változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről szóló igazolás
− Közös ajánlattételről szóló megállapodás
− Alvállalkozók bevonásáról szóló nyilatkozat, nemleges tartalommal is (a Kbt. 66. § (6) bekezdésében
foglaltak szerinti nyilatkozatot meg kell tenni az EEKD-ban)
− Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti szervezet bevonásáról (nemleges tartalommal is)
− Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bek. szerint
− Nyilatkozat a forgalomba hozatali jogosultságról, és hatósági engedélyek, igazolások meglétéről, azok
érvényességéről.
− A megajánlott termékek részletes műszaki leírását, műszaki adatlapját (megajánlott termékek leírása),
és a megajánlott termékek magyar nyelvű termékismertetője, és/vagy gyártói adatlapja, amely alapján
a műszaki leírásnak való megfelelőség igazolható. Továbbá a kiadott táblázatos formában a termékek
megfelelőségére vonatkozó adatok megadása.
− A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás kiegészítése pontjában rögzített valamennyi
dokumentumot.
4. Ajánlatkérő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés
tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben, keretmegállapodás vagy szerződés
kerül megkötésre, a központosított közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek
rögzítik, hogy ebből Ajánlatkérőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat.
5. Ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell nyilatkozatát a Tanács (EU) 2022/576 rendelete (2022április 08.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről
szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló rendelete szerint.
6. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.
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8. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
9. FAKSZ: Szabó Balázs (OO351), 1027 Budapest, Bem rakpart 43., kozbeszerzes@drkerekes.net
10. Ajánlatkérő a Kbt. alapján az eljárást elektronikus úton, az EKR-ben bonyolítja le, az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint
(továbbiakban: e-Kr.).
11. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és az ajánlattételhez az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció
szükséges. Az Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az EKR
rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált Ajánlattevők részére biztosítja.
12. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban:
EKR) elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot
az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított
dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott
követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos
egyéb előírásokat az e-Kr. és a Kbt. szabályai vonatkoznak.
13. Az EKR üzemeltetését és fenntartását az Új Világ Nonprofit Kft. végzi (https://ujvilag.gov.hu/ekr )
14. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas ; illetve
https://ujvilag.gov.hu/ekr )
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
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Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/19 (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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Zala Megyei Önkormányzat (19989/2022)
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: Zala Megyei Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15734305220
Postai cím: Kosztolányi Utca 10.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vörös Andrea Júlia
Telefon: +36 92500720
E-mail: voros.andrea@zalamegye.hu
Fax: +36 92500720
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.zala.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/EKR000953502022/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/EKR000953502022/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: Kerékpárút tervezés_TOP_PLUSZ-1.2.1
Hivatkozási szám: EKR000953502022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

71240000-2
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Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A tervezési terület Magyarország határain belül Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye,
Murarátka, Becsehely községek és Letenye város, Szlovénia felől Pince község közigazgatási területe. Utóbbi
közvetlenül nem érintett, a csatlakozási pont a település, egyben a két ország határa. A tervezett kerékpárúthálózati elemek részben állami, részben önkormányzati utakat érintenek. Az állami mellékutak tulajdonosa
a Magyar Állam, kezelője a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala Megyei Igazgatósága, az önkormányzati utak a
települések üzemeltetésében vannak.
Az érintett utak: 75333 - Tornyiszentmiklós határátkelőhöz vezető út, 7538 jelű Letenye-Lenti összekötőút, 75151
- Kerkaszentkirály bekötő út, 75149 – Muraszemenye bekötő út, 7 számú - Budapest- Székesfehérvár-Letenye elsőrendű főút. Szlovéniában a 433 számú út érintett.
A tervezett hálózat 22 szakaszból áll. A 22 szakasz hossza 25.000 méter.
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: Kerékpárút tervezés_TOP_PLUSZ-1.2.1
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10., valamint a II.2.4.
pontban meghatározott tervezési terület
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A nyertes ajánlattevő feladata az engedélyezési tervek és kiviteli tervek elkészítése, a szükséges engedélyezési
eljárások lefolytatása és valamennyi szükséges jogerős és végrehajtható engedély, hozzájárulás megszerzése,
továbbá a tenderdokumentáció elkészítése a Megrendelő utasításainak megfelelően, a Tervezőtől elvárható
kiemelt szakértelemmel és gondossággal.
A tervezési terület Magyarország határain belül Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye,
Murarátka, Becsehely községek és Letenye város, Szlovénia felől Pince község közigazgatási területe. Utóbbi
közvetlenül nem érintett, a csatlakozási pont a település, egyben a két ország határa. A tervezett kerékpárúthálózati elemek részben állami, részben önkormányzati utakat érintenek. Az állami mellékutak tulajdonosa
a Magyar Állam, kezelője a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala Megyei Igazgatósága, az önkormányzati utak a
települések üzemeltetésében vannak. Az érintett utak: 75333 - Tornyiszentmiklós határátkelőhöz vezető út, 7538
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jelű Letenye-Lenti összekötőút, 75151 - Kerkaszentkirály bekötő út, 75149 – Muraszemenye bekötő út, 7 számú Budapest- Székesfehérvár-Letenye - elsőrendű főút. Szlovéniában a 433
számú út érintett.
A tervezett hálózat 22 szakaszból áll. A 22 szakasz hossza 25000 méter.
A tervezési feladat:
a) Kerékpárforgalmi hálózati terv elkészítése a TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú Felhívás 2.3. IV) 4) d) 1-6, valamint
az e) 1-13. pontjaiban meghatározott feltételek szerint, a Felhívás 9. számú mellékletét képező „Kerékpárforgalmi
hálózati terv javasolt felépítése” elnevezésű dokumentumban előírt tartalommal (a Felhívás és mellékletei
elérhetők a
https://www.palyazat.gov.hu/top-plusz-121-21# oldalon). A kerékpárforgalmi hálózati tervhez csatolni kell a
Felhívásban és annak 9. sz. mellékletében felsorolt valamennyi kapcsolódó dokumentumot (pl. kerékpáros civil
szervezet szakmai értékelése, az akadálymentes közlekedés biztosításának bemutatása – ahol releváns, stb.).
- KHT első változatának elkészítése, az Ajánlatkérő és fejlesztéssel érintett települési önkormányzatok részére való
megküldése – határidő: tervezési szerződés hatályba lépésétől számított 45. nap
- Ajánlatkérő és a települési önkormányzatok által a szerződés hatálybalépésétől számított 53. napig
megfogalmazott észrevételek átvezetése – határidő: a tervezési szerződés hatályba lépésétől számított 60. nap
- az észrevételek alapján a kiegészített KHT megküldése jóváhagyásra a Miniszterelnökség Aktív Mobilitási
Főosztálya részére Tervzsűri általi jóváhagyása (email: pal.benyhe@me.gov.hu) – határidő: a tervezési szerződés
hatályba lépésétől számított 65. nap
- a Tervzsűri véleményének beszerzése és átvezetése a Kerékpárforgalmi Hálózati terven, a végleges
tervdokumentum megküldése Ajánlatkérő és a települési önkormányzatok részére. - határidő: a tervezési
szerződés hatályba lépésétől számított 100. nap
b) A Beruházás megvalósításához szükséges teljeskörű, valamennyi szakági munkarészt felölelő engedélyezési és
kiviteli tervek elkészítése (kerékpárforgalmi létesítmények, illetve szükség szerint környezetvédelmi és régészeti
munkarészek, kapcsolódó műtárgyak, közművek tervezése, mennyiségszámítás, árazatlan és árazott költségvetési
kiírás településenkénti bontásban.)
- jogerős engedélyezési terv Ajánlatkérő részére történő megküldése a tervezési szerződés hatályba lépésétől
számított 350. nap
- kiviteli terv Ajánlatkérő részére történő megküldése. határidő: az építési engedély jogerőre emelkedésétől
számított 30. nap
c) környezeti hatásvizsgálat szükség szerinti elkészítése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. számú melléklete
alapján (az engedélyezési terv készítésének fázisában)
d) a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet szerinti
közlekedésbiztonsági audit elvégzése 2 alkalommal
- első alkalom: az építési engedély útügyi hatóság részére történő benyújtás időpontjáig
- második alkalom: a kiviteli terv elkészítését követő 25 napon belül
e) kisajátítási tervek elkészítése és záradékoltatása (a beruházás 51 db hrsz.-t érint) (határidő: azonos az
engedélyezési terv határidejével)
f) KENYI adatszolgáltatás teljesítése 3 alkalommal a 337/2016.(XI.17.) Korm. rendelet alapján
- első alkalommal a szerződés hatályba lépésétől számított 45. nap
- a jogerős építési engedély kibocsátását követő 30 napon belül
- harmadik alkalommal a megvalósult létesítményhez kapcsolódóan, a sikeres műszaki átadás-átvételt követő 30
napon belül
g) talajvédelmi terv szükség szerinti elkészítése a 90/2008 (VII.18) FVM rendelet alapján - határidő: azonos az
engedélyezési terv elkészítésének határidejével
h) a tervezéssel érintett területen az állami tulajdonban álló ingatlanok területkimutatásának elkészítése határidő: azonos az engedélyezési terv elkészítésének határidejével
i) lakossági fórumokon való részvétel az engedélyeztetési és a kivitelezési terv készítésének időszakában határidő: a szerződés hatálya fennállásának időtartama alatt.
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Az ajánlatnak tartalmaznia kell az engedélyezési eljárások során a szakhatóságok, vagy egyéb közreműködők
által esetlegesen előírt önálló terveket is, valamint minden olyan tervet és dokumentumot, amely az engedély
kibocsátásához, vagy a tervzsűri támogató nyilatkozatának kibocsátásához szükséges.
Az ajánlat egyedül az engedélyeztetéssel kapcsolatban felmerülő díjakat nem tartalmazza.
Ezeket az érintett települési önkormányzatok finanszírozzák.
A jelen eljárás eredményeként elkészülő engedélyezési és kiviteli tervek jogosultjai az érintett települési
önkormányzatok lesznek.
Az elkészült tervek esetében a Zala Megyei Önkormányzat korlátlan időtartamra, teljes körű, korlátozás nélküli,
harmadik személyeknek átengedhető és harmadik személyekkel együttesen gyakorolható felhasználási jogot
szerez. Az építési engedély engedélyesei a települési önkormányzatok lesznek.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részére rendelkezésre bocsátja a TOP_PLUSZ-1.2.1-21 azonosítószámú pályázati
felhívásra benyújtott pályázati dokumentációt.
A szerződés alapján elkészült terveket az alábbiakban meghatározott pld-ban és formátumban kell átadni:
Engedélyköteles és nem engedélyköteles terv, szakági tervekkel
o Az engedélyes tervdokumentáció átadása 3 pld-ban papíralapon, valamint 1 pld-ban elektronikus adathordozón
az alábbi formátumokban: .doc; .dwg; .pdf; .xls..
o Tételes tervezői költségvetés készítése, mely az egyes tételek esetében a tervező által megjelölt
normagyűjtemény tételazonosító kódjait is tartalmazza. Tételes tervezői költségvetés átadása 1 pld-ban (.xls és
pdf) elektronikus adathordozón és 3 pld-ban papíralapon.
o A módosított KHT-t köteles 2 pld-ban papíralapon, 1 pld-ban elektronikus adathordozón szerkeszthető
formátumban is átadni.
Kiviteli tervdokumentáció
o A végleges kiviteli tervdokumentáció átadása 6 pld-ban papíralapon, valamint 1 pld-ban elektronikus
adathordozón az alábbi formátumokban: .doc; .dwg; .pdf; .xls..
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M2. szerinti szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn
felüli to#bblettapasztalata (min. 0 hó, max. 36 hó) 2,5
2 Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 2,5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 5
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: 380
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
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II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005
II.2.14) További információ:
1./ A II.2.7) pontban megadott teljesítési időtartam naptári napban értendő, vagyis a Tervező a Szerződésben
vállalt kötelezettségeit jelen Szerződés hatálybalépésétől számított háromszáznyolcvan (380) naptári napon belül
köteles elvégezni az alábbi ütemezés szerint:
- KHT első változatának elkészítése, az Ajánlatkérő és a fejlesztéssel érintett települési önkormányzatok részére
való megküldése: 45. nap a Szerződés hatályba lépésétől számítva
- KENYI adatszolgáltatás teljesítése első alkalommal a 337/2016.(XI.17.) Korm. rendelet alapján: 45. nap a Szerződés
hatályba lépésétől számítva
- Megrendelő és a települési önkormányzatok által a szerződés hatálybalépésétől számított 53. napig
megfogalmazott észrevételek átvezetése: 60. nap a Szerződés hatályba lépésétől számítva
- Az észrevételek alapján a kiegészített KHT megküldése jóváhagyásra a Miniszterelnökség Aktív Mobilitási
Főosztálya részére Tervzsűri általi jóváhagyásra (email: pal.benyhe@me.gov.hu): 65. nap a Szerződés hatályba
lépésétől számítva
- A Tervzsűri véleményének beszerzése és átvezetése a Kerékpárforgalmi Hálózati terven, a végleges
tervdokumentum megküldése Ajánlatkérő és a települési önkormányzatok részére: 100. nap a Szerződés hatályba
lépésétől számítva
- A közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet szerinti
közlekedésbiztonsági audit elvégzése első alkalommal: az építési engedély útügyi hatóság részére történő
benyújtásáig
- Jogerős engedélyezési terv leszállítása: a tervezési szerződés hatályba lépésétől számított 350. naptári nap,
amely időpontig sor kerül:
a) a környezeti hatásvizsgálat szükség szerinti elkészítése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. számú melléklete
alapján (az engedélyezési terv készítésének fázisában)
b) A közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet szerinti
közlekedésbiztonsági audit elvégzése első alkalommal
c) a kisajátítási tervek elkészítése és záradékoltatása (a beruházás 51 db hrsz.-t érint)
d) a talajvédelmi terv szükség szerinti elkészítése a 90/2008 (VII.18) FVM rendelet alapján
e) a tervezéssel érintett területen az állami tulajdonban álló ingatlanok területkimutatásának elkészítése.
- KENYI adatszolgáltatás teljesítése második alkalommal a 337/2016.(XI.17.) Korm. rendelet alapján: 30. nap (a
jogerős építési engedély kibocsátását követően)
- Kiviteli dokumentáció leszállítása: az építési engedély jogerőre emelkedésétől számított 30. nap
- Lakossági fórumokon való részvétel az engedélyeztetési és a kivitelezési terv készítésének időszakában: a
szerződés időtartama alatt
- A közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet szerinti
közlekedésbiztonsági audit elvégzése második alkalommal: 25. nap a kiviteli terv elkészítésétől számítva
- KENYI adatszolgáltatás teljesítése harmadik alkalommal a 337/2016.(XI.17.) Korm. rendelet alapján: 30. nap a
megvalósult létesítményhez kapcsolódóan, a sikeres műszaki átadás-átvételt követően
Ha a fentiekben meghatározott teljesítési (rész)határidő(k) nem munkanapra esik (esnek), akkor az azt követő első
munkanap jár le az adott (rész)határidő.
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2./ II.2.5) pont esetében:
— Adható pontszámok alsó és felső határa: 0-100
— Módszer, amivel az Ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok között pontszámokat:
– Ajánlati ár (nettó Ft): a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb nettó tervezési díjra) 100
pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a
Közbeszerzési Hatósági útmutató szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza.
Az ajánlatban csatolni kell szakmai ajánlatként az ajánlati ár bontása elnevezésű dokumentumot, amelyben fel kell
tüntetni a II.2.4) pontban meghatározott egy tervezési feladatok (a)-j) pontok) ellenértékét.
– To#bblettapasztalata és -jótállás esetén: A 2020.március 25-i útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. számú
melléklet A.1.ab pontja szerinti egyenes arányosítással.
A pontozás két tizedesjegyre kerekítve történik.
Ezen részszempont vonatkozásában csatolni kell a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, amely
igazolja az értékelési szempontban megjelölt szakmai gyakorlatát.
A teljesítésbe bevonásra kerülő tervező szakember (M2.) szakmai többlettapasztalata = hónapban megadott
engedélyezési és/vagy kiviteli tervezésben szerzett tervezői többlettapasztalat az eljárást megindító felhívás
feladását megelőző gyakorlati idő egész hónap pontossággal, a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati
időn felül.
Az értékelési szempontok szerinti vállalásokra vonatkozó előírások az AD-ben.
3./ A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés
teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során AK megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére
történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági és műszaki ésszerűséggel. A beruházás egy összefüggő
kerékpár-szakasz tervezésére irányul. A konkrét beszerzés körülményeinek mérlegelése alapján ajánlatkérő
részajánlattételt nem tesz lehetővé, részajánlattétel biztosítása ellentétes a műszaki-szakmai és gazdasági
ésszerűséggel, a közpénzek hatékony és gazdaságos elköltésének követelményével.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi részre vonatkozóan:
1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdésben foglalt kizáró
feltételek valamelyike;
2. az eljárásban nem lehet AT, AV, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll.
3. az eljárásban nem lehet AT, AV, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, akivel szemben a Kbt. 63. § (1) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll.
Az igazolási módok felsorolása, rövid ismertetése:
Az AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági a Kbt. Második Része szerint lefolytatott
közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Kr II. Fejezet 2-7.§-nak megfelelően, az egységes
európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a
Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésének hatálya alá.
Az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés
teljesítéséhez a 62. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá
eső AV-t. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az eljárásban nem írta elő a már ismert AV-k
megnevezését.
Az AK által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására
felhívott gazdasági szereplőnek a Kr III. Fejezet 8. és 10.§-nak megfelelően kell igazolnia, hogy nem
tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, továbbá nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban
változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, és ha igen, úgy csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
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A Kr III. Fejezet 8-16.§-ban feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben nem említett, a kizáró okok
hiányát vagy a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek
elérhetőségét az EEKD-ben megjelölte.
A Kr III. Fejezet 8-16.§-ban 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 kizáró okokra vonatkozóan jelen 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.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság [Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont]: Ajánlattevő
a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem szerepel a 266/2013. Korm. rendelet. 31. §-a szerinti
szakmagyakorlási tevékenységet végzők jegyzékében, illetve a nem Mo.-n letelepedett gazdasági szereplő
esetén a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai
tagsággal.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek. alapján ellenőrzi az alk. feltétel teljesülését. Az elektronikus
nyilvántartásban történő ellenőrizhetőség hiányában Ajánlattevő csatolja a kamarai/jogosultság igazolást
a 321/2015. Korm. rendelet 26. § alapján.
Igazolás az ajánlatban: Az EEKD benyújtásával. Elfogadott a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozata, nem
szükséges a formanyomtatvány IV. részében az adatok megadása.
Kbt. 69.§ szerinti igazolások:
— Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét
ajánlatkérő ellenőrzi,
— nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország
nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt
engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell
benyújtani.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, illetve 74. § (1) bekezdésére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatkérő pénzügyi gazdasági
alkalmassági követelményt nem kíván előírni!
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlatkérő pénzügyi gazdasági alkalmassági követelményt
nem kíván előírni!
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A) Előzetes igazolás
M/1.-M/2. Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az
alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja
elő).
B) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek.-ei szerinti felhívásra benyújtandó igazolások
M/1. Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 6 éven belül teljesített és
9 éven belül megkezdett legjelentősebb, a beszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak ismertetését az
alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal:
— a teljesítés kezdő és befejezési időpontja (év, hónap, nap),
— a szerződést kötő másik fél (név, cím, referenciát igazoló személy és elérhetősége),
— a referencia tárgya (az alkalmasság megítéléséhez szükséges részletezettséggel),
— a szolgáltatás mennyisége,
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— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, a 321/2015.
Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pont, a 22. § és 24. § alapján.
M/2. Ajánlattevő nyújtsa be a szakembereknek (szervezeteknek)
— megnevezését, a jogosultságra vonatkozó nyilvántartási számát, a jogosultság megszerzésének első
időpontját,
— a jogosultság fennállásának igazolását egyszerű másolati példányban, amennyiben a Magyar Építész
Kamara (http://mek.hu/) vagy a Magyar Mérnöki Kamara (http://mmk.hu/) elektronikus névjegyzékében
a név és/vagy nyilvántartási szám alapján Ajánlatkérő nem tudja ellenőrizni az M/2. alkalmassági feltétel
teljesülését, és,
— a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés
teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére állnak, továbbá,
— kizárólag az előírt jogosultság fennállásának hiányában a végzettséget igazoló okirat(ok) másolatát és
szakmai tapasztalata saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését.
(321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja)
Az értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzéséhez szükséges
dokumentumokat ajánlattevőknek már az ajánlatban szükséges benyújtaniuk!
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan,
ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 6 éven belül teljesített és 9
éven belül megkezdett, a közbeszerzési eljárás tárgyát képező létesítményre (kerékpárút és/vagy út)
vonatkozó engedélyezési és/vagy kivitelezési tervdokumentációjának elkészítésére irányuló referenciával /
referenciákkal, amelyek magukban foglaltak összesen 5.000 m új és/vagy meglévő kerékpárút és/vagy,
út építéséhez és / vagy felújításához kapcsolódó tervezést. (Az 5.000 m-re vonatkozó követelményt több
referenciával is lehet teljesíteni.)
(321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja)
Ajánlatkérő referenciaként elfogadja a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb a felhívás
feladását megelőző hat éven belül megkezdett szolg.-okat [321/2015. Korm. rendelet 21. § (3a) bek.
a) pont]. Ajánlatkérő referenciaként elfogadja az olyan teljesítést is, amelynek keretében a referencia
követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg
[321/2015. Korm. rendelet 21/A. §].
M/2. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik a feladat ellátásához a
266/2013. Korm. rendelet szerinti legalább 1 fő, aki KÉ - K jogosultsággal vagy azzal egyenértékű
jogosultsággal vagy ahhoz szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel
rendelkező [Korm. rend. 1. sz. mell. II.9.pontja] szakemberrel. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3)
bekezdés b) pontja)
A Kbt. 65.§ (6) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(11) bek.-eire.
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) Ellenszolgáltatás
A Megrendelő kijelenti, hogy a szükséges pénzügyi fedezet EU-s forrásból biztosított. A szerződés finanszírozása
az Európai Unió és a Magyar Állami Költségvetés forrásából tervezetten TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005
azonosítószámú pályázat alapján nyújtott támogatásából történik. A támogatási szerződés alapján az európai
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uniós támogatásból származó összeg a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szerinti utófinanszírozás útján kerül
kiegyenlítésre. A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő előleget és tartalékkeretet nem biztosít.
A Tervező jogosult 12 db részszámlát és 1 db végszámlát benyújtani a szerződéstervezetben rögzítettek szerint,
részfeladatonként.
A Megrendelő a számlák ellenében az adott (rész)teljesítésre eső tervezési díjat a Kbt. 135. § (3) bekezdés folytán
alkalmazandó Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésben meghatározottak szerint fizeti meg a Tervező részére a Tervező
bankszámlájára történő banki átutalással a számla igazolt kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül.
A nyertes ajánlattevő nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére
alkalmasak.
A kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok felsorolása:
- 2015. évi CXLIII. törvény 135. § (1)-(3), (5)- (7), (10)-(11) bekezdéseiben foglaltak;
- 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet;
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet;
- 2011. évi CXCV. törvény;
- 2013.évi V. törvény;
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.
B) Szerződést megerősítő kötelezettségek/Biztosítékok
a) Kötbérek:
- Késedelmi kötbér: Amennyiben Tervező a Szerződéssel kapcsolatban bármely kötelezettségét határidőben nem
teljesíti, feladatainak teljesítésével olyan okból, amelyért felelős, késedelembe esik, úgy Megrendelő késedelmi
kötbérre jogosult azzal, hogy Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti. A késedelmi kötbér
mértéke a késedelembe esés
időpontjától minden megkezdett késedelmes nap után a késedelemmel érintett részteljesítésre eső nettó
tervezési díj 0,5 %-a,a késedelmi kötbér maximuma a késedelemmel érintett részteljesítésre eső nettó tervezési díj
20%-a.
- Hiba#s teljesítési kötbér: Olyan mennyiségileg vagy minőségileg hibás teljesítés esetén, amelyért Tervező felelős,
a jótállási felelősségen túl, kártérítési felelősséggel, illetőleg – amennyiben Megrendelő szavatossági jogait nem
érvényesíti
– hibás teljesítési kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel
érintett
részteljesítésre eső nettó tervezési díj 20%-a.
- Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó tervezési díj 30%-a.
b) Teljesi#te#si biztosi#te#k: A nyertes Ajánlattevő köteles a szerződésben foglalt kötelezettségeinek
maradéktalan teljesítése érdekében a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint teljesítési biztosítékot
nyújtani a szerződés teljes idejére (a szerződés hatálybalépésétől- a teljesítési határidő utolsó napjáig, okirati
forma esetén + 30 napig), az – áfa nélkül számított – tervezési díj 5%- ának megfelelő összegben.
c) Jo#ta#lla#s: minimum 12 hónap, maximum 36 hónap (értékelési részszempont).
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
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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: 2022/10/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/10/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok
felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára
hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68.§ (4)-(5) bekezdés szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve
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azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők
részére elérhetővé teszi.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását
az ajánlattételi határidő lejártát követően, jogszabályban meghatározott időtartam elteltével kell
megkezdeni. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie.
A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást ku#ld.
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 előírja csak PDF fájlformátum alkalmazását. A Kbt. 41/A § (1) bekezdés alapján papír alapú
dokumentum egyszerű elektronikus másolatban nyújtható be.
2. AK alkalmazza Kbt. 81. (5) bekezdését.
3. Alkalmasság: feltétel, igazolása min. AT-k jegyzékénél szigorúbb.
4. AK nem rendel el újabb hiánypótlást Kbt.71.§(6) szerint újonnan megnevezett AV-ra.
5. Kieg.táj. kérhető Kbt.56.§(1) szerint, válasz Kbt.56.§(2)-(5) szerint, az EKR-ben (EKR Kr 2.§). Konzultáció
nem lesz.
6. Ajánlatok elvárt tartalmával, benyújtásával, átszámítással, fordítással, igazolási módokkal, az ellenőrzés
tűrésével, irányadó idővel kapcsolatos további előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
7. Az ajánlatban meg kell megjelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek
teljesítéséhez az AT AV-t kíván igénybe venni, és nem kell megadni az ezen részek tekintetében igénybe
venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat. (Kbt.66.§ (6)).
8. Nyilatkozatok, igazolások: Amely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként (EÜ) a nyilatkozat
megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az EÜ-n kell megtenni. Közös AT-k esetében EÜt az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő (GSz) adja. AK köteles elfogadni, ha AT a korábbi közbeszerzési
eljárásban felhasznált - EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy annak tartalma megfelelő. EEKD-ben foglalt
információk valóságtartalmáért az AT felel.
9. Cégnek minősülő AT-nek, Kbt.65.§(7) szerinti szervezetnek, egyszerű másolatban benyújtandó:
a. hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy a 2006. évi V.
tv.9.§(3) szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát;
b. és - adott esetben - dokumentációban előírtak szerinti meghatalmazás.
10. Szakmai ajánlat: Az ajánlati árat az Ajánlati ár bontása elnevezésű dokumentummal kell alátámasztani.
A szakember szakmai tapasztalatára vonatkozó megajánlás alátámasztása során kizárólag a megajánlott
szakember neve nem hiánypótoltatható, az értékelési szempontra tett vállalást alátámasztó egyéb
dokumentumok tekintetében Ajánlatkérő a Kbt. 71. § rendelkezései szerint bocsájthat ki hiánypótlást.
11. FAKSZ: dr. Bakó Zoltán (lajstromsz.:00782). 7090 Tamási, Petőfi S. u. 12.; bakougyvediiroda@gmail.com.
12. AK alkalmazza a Kbt.75.§(2)e)-t.
13. AK az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az
ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb AT-vel, ha őt – a Kbt.69.§(6)-ra is tekintettel – az
Összegezésben megjelölte. (Kbt.131.§(4)).
14. Projekttársaság létrehozása Kbt.35.§(8) alapján: nem megengedett és nem megkövetelt.
15. Tájékozódási kötelezettség: közbeszerzési dokumentumokban a Kbt.73.§(4) szervezetek elérhetősége.
AK megfelelést Kbt.73.§(5) szerinti ellenőrzi.
16. Jelen felhívás terjedelmi okokból nem tartalmaz minden előírást, így a közbeszerzési
dokumentumokkal együtt értelmezendő.
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17. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 2 hónap, azaz 60 nap (az ajánlattételi határidő lejártától
számítva)
18. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattevők). Közös ajánlattétel esetén a
közös ajánlattevőknek megállapodást kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők
egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló
megállapodást, mely tartalmazza legalább az alábbiakat:
- a közös Ajánlattevők neve, székhelye, (adott esetben a konzorcium neve, címe),
- a közbeszerzési eljárás tárgya,
- a közös ajánlattevők nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban közös
ajánlattevőként részt kívánnak venni,
- a közös Ajánlattevők képviseletére jogosult szervezet, valamint az(ok) a természetes személy(ek), aki(k)
a közös Ajánlattevők nevében joghatályos nyilatkozatot tehet(nek), illetve a közös Ajánlattevők nevében
aláírásra jogosult(ak), kivéve az eljárás
eredményeként megkötött szerződés aláírását
- a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatása, feladatmegosztás,
- a közös Ajánlattevők tagjainak a szerződéses árból való részesedése mértéke, számlázási rend,
- a közös Ajánlattevők egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalása, egyetemleges felelősségvállalása a
szerződéses kötelezettségek teljesítésére amennyiben, mint nyertes Ajánlattevő kiválasztásra kerülnek.
Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A
meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági
szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az
egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
19. Feltételes közbeszerzési eljárás: Amennyiben a Tervező közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata
a rendelkezésre álló fedezet mértékét meghaladó mértékű, abban az esetben a Megrendelő– a hiányzó
fedezet biztosítására –többlettámogatási kérelmet vagy támogatási szerződés-módosítást vagy
változásbejelentést nyújt be, továbbá szükséges a Zala Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetési
rendeletének módosítása is. Ebben az esetben a Kbt. 135.§ (12) bekezdése alapján a szerződés akkor
lép hatályba, amennyiben a hiányzó fedezet biztosítására irányuló többlettámogatási kérelem vagy
támogatási szerződésmódosítás vagy változásbejelentés elfogadásra kerül az erre
illetékes szerv vagy hatóság részéről.
Amennyiben a hiányzó fedezet biztosítására irányuló többlettámogatási igény vagy támogatási szerződésmódosítás vagy
változásbejelentés elutasítására vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadására kerül sor
az erre illetékes szerv vagy hatóság részéről, a Megrendelő fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a
szerződést –saját vagy egyéb forrás biztosításával – hatályba léptesse.
A szerződés hatálybalépésére legfeljebb fél év áll rendelkezésre, ezt követően a felek szabadulnak a
kötelemből.
20. A nyertes ajánlattevőnek a Szerződés hatálybalépését követően, legkésőbb az 5. munkanapig
rendelkeznie kell a Szerződés tárgya szerinti tevékenységre kiterjedő, tervezői szakmai legalább
30.000.000,- Ft/év és 10.000.000,- Ft/káresemény, azaz 10 millió forint/káresemény összegű érvényes
szakmai felelősségbiztosítással.
21. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz
intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1)
bekezdése szerinti tilalomról. (7. sz. nyilatkozatminta)
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. § 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:
2022/09/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (19447/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10941362244
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dinócsik Tünde
Telefon: +36 305757319
E-mail: dinocsikt@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestikozmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: K2273 Schmidt kommunális felépítmény alkatrészek
Hivatkozási szám: EKR000862802022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

168

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34300000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Schmidt gyártmányú kommunális felépítmények és adapterek gyári új, alkatrészek beszerzése és szállítása:
1.rész: Schmidt típusú téli kommunális felépítmények gyári eredeti új alkatrészek beszerzése és szállítása
2. rész: Schmidt típusú nyári kommunális felépítmények és adapterek gyári eredeti új alkatrészek beszerzése és
szállítása
3. rész: Schmidt típusú nyári kommunális felépítmények és adapterek kiegészítő gyári eredeti új alkatrészek
beszerzése és szállítása
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás
céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Schmidt téli felépítmények gyári eredeti új alk
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34300000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
1097 Budapest, Ecseri út 8-12. szám alatti telephelyén lévő 50-es raktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész: nettó 20 millió Ft keretösszeg erejéig, Schmidt típusú téli kommunális felépítmények gyári eredeti új
alkatrészek beszerzése és szállítása, egyedi megrendelések alapján történő részszállítása szerződéskötéstől
számítottam 24 hónapig
Várható teljes mennyiség: 924 db.
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A nyertes ajánlattevő által szállítandó eszközök pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok mellékletét
képező műszaki leírás, és 1.a melléklet tartalmazza.
Tájékoztató jelleggel a Téli felépítmény típusok:
Schmidt Stratos B30;
Schmidt Stratos B35;
Schmidt Stratos B40;
B40-36 VEPN490;
Schmidt STRATOS B30-24 VEPN-490
Az 1/a sz. mellékletben megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján, 24 hónapra
kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott
elbírálása érdekében, az általános forgalmi adó nélküli ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra,
a keretszerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevőnek
az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő keretszerződés mellékletében csak az
egységárak kerülnek feltüntetésre.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-a összértékű megrendelés kiadására kötelezettséget vállal.
A Schmidt típusú téli kommunális felépítmények gyári eredeti új alkatrészeinek lehívására Ajánlatkérő által
megküldött eseti megrendelések szerint kerül sor, melynek részletszabályait az eljárás részeként kiadott adásvételi
keretszerződés tervezet tartalmazza.
A nyertes ajánlattevő által szállítandó alkatrészek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok mellékletét
képező műszaki leírás és az 1.a melléklet tartalmazza.
Az 1/a. sz. melléklet keretében megadott cikkszámok és megnevezések vonatkozásában bármely eltérés esetén a
cikkszám az irányadó.
(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:
Ajánlattevő neve: Városkert Gépipari és Kereskedelmi Kft. Adószáma: 12322211213
Székhelye: 2051 Biatorbágy Tormásrét Utca 5/a
Ajánlattevő neve: Unikomtech Gép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Adószáma: 23028557242
Székhelye: 1143 Budapest Stefánia Út 19. 4.em.3.
A Kbt. 73.§ (1) bekezdés d) pontja alapján mindkét ajánlattevő ajánlata érvénytelen, mivel a egyik Ajánlattevő sem
felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a
követelményeknek való megfelelést;
II.2.1)
Elnevezés: Schmidt nyári felépít, adapt gyári eredeti új alk
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34300000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
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1097 Budapest, Ecseri út 8-12. szám alatti telephelyén lévő 50-es raktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész: nettó 40 millió Ft keretösszeg erejéig Schmidt típusú nyári kommunális felépítmények és adapterek
gyári eredeti új alkatrészek beszerzése és szállítása, egyedi megrendelések alapján történő részszállítás
szerződéskötéstől számítottam 24 hónapig
Várható teljes mennyiség: 724 db
Tájékoztató jelleggel a nyári felépítmény típusok
Schmidt SK 370 U R,
Schmidt SK 600 DUAL H X,
Schmidt SK 600 Dual H,
Schmidt SK 1200,
Schmidt VKS 26 H
Az 1/a mellékletben megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján, 24 hónapra kerültek
meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott
elbírálása érdekében, az általános forgalmi adó nélküli ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra,
a keretszerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevőnek
az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő keretszerződés mellékletében csak az
egységárak kerülnek feltüntetésre.
A Schmidt típusú nyári kommunális felépítmények és adapterek gyári eredeti új alkatrészek lehívására Ajánlatkérő
által megküldött eseti megrendelések szerint kerül sor, melynek részletszabályait az eljárás részeként kiadott
adásvételi keretszerződés tervezet tartalmazza.
A nyertes ajánlattevő által szállítandó alkatrészek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok mellékletét
képező műszaki leírás és az 1.a melléklet tartalmazza.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-a összértékű megrendelés kiadására kötelezettséget vállal.
Az 1/a. sz. melléklet keretében megadott cikkszámok és megnevezések vonatkozásában bármely eltérés esetén a
cikkszám az irányadó.
(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:
Ajánlattevő neve: Városkert Gépipari és Kereskedelmi Kft. Adószáma: 12322211213
Székhelye: 2051 Biatorbágy Tormásrét Utca 5/a
Ajánlattevő neve: Unikomtech Gép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Adószáma: 23028557242
Székhelye: 1143 Budapest Stefánia Út 19. 4.em.3.
A Kbt. 73.§ (1) bekezdés d) pontja alapján mindkét ajánlattevő ajánlata érvénytelen, mivel a egyik Ajánlattevő sem
felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a
követelményeknek való megfelelést;
II.2.1)
Elnevezés: Schmidt nyári kiegfelép,adap gyári eredeti új alk
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34300000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
1097 Budapest, Ecseri út 8-12. szám alatti telephelyén lévő 50-es raktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3. rész: nettó 5 millió Ft keretösszeg erejéig, S Schmidt típusú nyári kommunális felépítmények és adapterek
kiegészítő gyári eredeti új alkatrészek beszerzése és szállítása egyedi megrendelések alapján történő részszállítás
szerződéskötéstől számítottam 24 hónapig
Várható teljes mennyiség: 198 db
Tájékoztató jelleggel a Nyári felépítmény típusok típusok:
Schmidt SK 370 U R, Schmidt SK 600 DUAL H X, Schmidt SK 600 Dual H, Schmidt SK 1200, Schmidt VKS 26 H,
Az 1/a mellékletben megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján, 24 hónapra kerültek
meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott
elbírálása érdekében, az általános forgalmi adó nélküli ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra,
a keretszerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevőnek
az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő keretszerződés mellékletében csak az
egységárak kerülnek feltüntetésre.
A Schmidt típusú nyári kommunális felépítmények és adapterek gyári eredeti új alkatrészek lehívására Ajánlatkérő
által megküldött eseti megrendelések szerint kerül sor, melynek részletszabályait az eljárás részeként kiadott
adásvételi keretszerződés tervezet tartalmazza.
A nyertes ajánlattevő által szállítandó alkatrészek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok mellékletét
képező műszaki leírás és az 1.a melléklet tartalmazza.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-a összértékű megrendelés kiadására kötelezettséget vállal.
Az 1/a. sz. melléklet keretében megadott cikkszámok és megnevezések vonatkozásában bármely eltérés esetén a
cikkszám az irányadó.
(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:
Ajánlattevő neve: Unikomtech Gép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Adószáma: 23028557242
Székhelye: 1143 Budapest Stefánia Út 19. 4.em.3.
Az Unikomtech Gép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelen
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
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Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 131 - 372920
(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: Schmidt téli felépítmények gyári eredeti új alk
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 - 013751 (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:
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Schmidt nyári felépít, adapt gyári eredeti új alk
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 - 013751 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

174

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Schmidt nyári kiegfelép,adap gyári eredeti új alk
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 - 013751 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
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Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § szerinti adatok:
a) ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indokát: kizárólag
érvénytelen ajánlatot nyújtottak be;[Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont];
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét): nem releváns;
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlat-tétel lehetősége esetén
részenkénti bontásban:
1. rész:
Városkert Gépipari és Kereskedelmi Kft. (székhelye: 2051 Biatorbágy Tormásrét Utca 5/a), adószám:
12322211213
Unikomtech Gép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1143 Budapest Stefánia Út 19. 4.em.3.),
adószám: 23028557242
2. rész:
Városkert Gépipari és Kereskedelmi Kft. (székhelye: 2051 Biatorbágy Tormásrét Utca 5/a),
adószám:12322211213
Unikomtech Gép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1143 Budapest Stefánia Út 19. 4.em.3.),
adószám: 23028557242
3. rész:
Unikomtech Gép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1143 Budapest Stefánia Út 19. 4.em.3.),
adószám: 23028557242
d) ha az eljárás során figyelembe vettek környezetvédelmi vagy szociális szempontokat, a szempontok
megnevezését: az eljárás során nem került figyelembevételre környezetvédelmi vagy szociális
szempontok.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ alapján
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
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Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/19 (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
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2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (19877/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10941362244
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lukács Andrea
Telefon: +36 14596346
E-mail: drLukacsA@fkf.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.budapestikozmuvek.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: K22134 120 lit új műanyag hulladékgyűjtő tartály
Hivatkozási szám: EKR000841922022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

179

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34928480-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
120, literes új műanyag hulladékgyűjtő tartály beszerzése és szállítása keretszerződés keretében, 17.700 db fix
keretmennyiség és 5.300 db opciós mennyiségben a közbeszerzési dokumentumokban leírtak szerint.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 253000000,00 (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: 120 lit új műanyag hulladékgyűjtő tartály beszerz
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34928480-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A II.2.11. pontban meghatározott 17.700 db fix keretmennyiség és 5.300 db opciós mennyiségben új 120 literes
műanyag hulladékgyűjtő tartály beszerzése és szállítása keretszerződés keretében. AK az alapmennyiséget lehívja.
Ajánlatkérő „új” kifejezés alatt az alábbiak együttes meglétét/teljesülését érti: a megajánlott/jelen közbeszerzési
eljárás keretében megkötendő szerződés időtartama alatt leszállított tartályok az átvétel napjához képest nem
lehetnek 1 évnél régebbi gyártásúak, használat és sérülésmentesnek kell lenniük.
A hulladékgyűjtő tartályok lehívására Ajánlatkérő által megküldött eseti írásbeli megrendelések szerint kerül sor,
melynek gyakoriságát és tartalmát az eljárás részeként kiadott szállítási keretszerződés tervezet tartalmazza.
A nyertes ajánlattevő által szállítandó tartály pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező
műszaki leírás tartalmazza.
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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 igen
Opciók ismertetése: Amennyiben a megkötendő szerződés időtartama alatt a jelen ajánlati felhívás
II.2.4. pontjában meghatározott fix keretmennyiség – 17.700 db - kimerítésre kerül, abban az esetben
Ajánlatkérőnek lehetősége van további opciós mennyiségként 5.300 db mennyiségben jelen felhívás II.2.4.
pontja szerinti hulladék gyűjtő tartályt megrendelni a szerződésben meghatározott feltételek mellett.
Ajánlatkérő az opciós mennyiséget nem köteles igénybe venni, illetve nem köteles teljes mértékben
kimeríteni, az alap, fixmennyiséget lehívja.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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 ajánlati árat HUF-ban kell az ajánlatban megadni nettó HUF,-/db. egységáron. Ajánlatkérő a legalacsonyabb
ellenszolgáltatás értékelési szempontot alkalmazza,tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő igényeinek csak a konkrétan
(az ajánlati dokumentáció részeként kiadott műszaki leírás keretében) pontosan meghatározott minőségi és
műszaki- és szabványkövetelményeknek megfelelő áru felel meg. Az ajánlati dokumentáció részeként kiadott
műszaki leírás valamennyi megkövetelt paramétert rögzít, további minőségi követelményt Ajánlatkérő nem
támaszt a hulladékgyűjtő tartály vonatkozásában, mely okból kifolyólag gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat
kiválasztását adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.Az
ajánlatkérő tehát, azért választhatja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mivel ajánlatkérő
igényeinek a konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és
a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a
legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
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IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 117 - 329669
(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: K22134 120 literes új műanyag hulladékgyűjtő tartály beszerzése és
szállítása
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:
2022/09/09 (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: TELLUS INVICTUS Kereskedelmi és Beruházó KFT
Nemzeti azonosítószám: 23781326220
Postai cím: Rákóczi Tér 20
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8360
Ország: Magyarország
E-mail: info@tellusinvictus.hu
Telefon: +36 307248629
Internetcím(ek): (URL) www.tellusinvictus.hu
Fax: +36 83510312
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 253000000,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
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A szerződés/rész végleges összértéke: 253000000,00
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/Egységár nettó HUF/db.
SEMICONT'06 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság14207884-2-13,14. 385,Green Way Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság14878581-2-41, 12. 000,-Egységár nettó HUF/
db.
Unischo Kereskedelmi Kft.10753204-2-42, 12. 050,-Egységár nettó HUF/db.
TELLUS INVICTUS Kereskedelmi és Beruházó KFT,23781326-2-20, 10. 880,-Egységár nettó HUF/db.
POLYDUCT Műanyag- és Fémipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság11144393-2-09, 11. 900,Egységár nettó HUF/db.
A második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek a POLYDUCT Műanyag- és Fémipari
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ajánlattevő minősült.
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. §
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:
2022/09/19 (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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

184

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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BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (19898/2022)
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 Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23007266242
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székesi Tamás
Telefon: +36 709039387
E-mail: ekr@bmsksport.hu
Fax: +36 13988971
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bmsk.hu/bmsk-nonprofit-kft/
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.gov.hu
Hivatalos név: Klebelsberg Központ
Nemzeti azonosítószám: 15799658241
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 42-46
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Konyecsni Dóra
Telefon: +36 18960715
E-mail: fejlesztes@kk.gov.hu
Fax: +36 17952899
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet

185

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

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: épületépítési projekt szervezése
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: KK Debreceni Fazekas M. Ált. isk. épületen. fejl.
Hivatkozási szám: EKR001026212021
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:
Kivitelezési szerződés a „Hajdú-Bihar megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című
KEHOP-5.2.2-16-2016-00035 azonosító számú projekt keretében
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 193687563,00 (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: KK Debreceni Fazekas M. Ált. isk. épületen. fejl.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4025 Debrecen, Vásáry István u. 10.(hrsz: 9291)
II.2.4) 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 finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt
projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen
közbeszerzési eljárás tárgya a „Hajdú-Bihar megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című,
KEHOP-5.2.2/16-2016-00035 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők
részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A projekt a Hajdú-Bihar megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése keretében a Debreceni Fazekas
Mihály Általános Iskola (4025 Debrecen, Vásáry István u. 10., HRSZ.: 9291) épületét érinti. Az épület üzemeltetési
költségei jelentős rezsiköltséget rónak a fenntartóra.
Az épületenergetikai beruházás a nyílászárók cseréjét, a külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos
hőszigetelését, gépészeti korszerűsítést, valamint egy napenergiát hasznosító villamos energiát termelő napelem
rendszer telepítést tartalmaz a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel,
törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
Az épület a Vásáry István utca és a Vörösmarty utca sarkán található két egymásra merőleges lapostetős
épülettömegből áll. A Vásáry István utca felől pince + 4 szint, a földszinten aulával, konyhával, étkezővel és
kiszolgáló helyiségekkel, felette három szinten tantermekkel és az azt kiszolgáló helyiségekkel, a pincében
a gépészeti helyiséggel. Erre merőlegesen a Vörösmarty utca mentén nyúlik el földszintes épülettömegben
a tornaterem, öltözők, zuhanyzók és további tantermek. Az épület pillérvázas rendszerű, vázkitöltő tégla
falazattal, vasbeton kéregpanel burkolattal valamint téglaburkolattal. A födémek körüreges födémpallóból
készültek. Az épületben való vertikális közlekedést az aulához kapcsolódó lépcsőház látja el. A Vásáry István
utca felől a szomszéd épülethez való kapcsolódást egy második önálló lépcsőház biztosítja, amely eredetileg
kopolit üveg falazattal készült, ezt később hőszigetelt üvegtéglára cserélték. Az épület nyílászáróinak egy részét
műanyagra cserélték, de ezek két rétegű, gáztöltet nélküli vékony kialakítású műanyag nyílászárók, amelyek a
mai követelményeket már teljesíteni nem tudják. Más átfogó energetikai korszerűsítés az épületen korábban nem
történt. Az épület lapostetején változó állapotú bitumenes vízszigetelés található belső vízelvezetéssel.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb mennyiségei:
Homlokzati nyílászárók cseréje, beépítése:
Műanyag: 148 db, 791 m2
Lapostető hő- és vízszigetelése:
20 cm EPS (expandált polisztirolhab) 1308 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése:
Polisztirol hőszigetelő lemezzel 1.565 m2
Ásványgyapottal 106 m2
Pincefödém hőszigetelése:
12 cm EPS (expandált polisztirolhab) 243 m2
Épületgépészeti korszerűsítés:
Radiátorokra termoszelepek felszerelése 141 db
Megújuló energiafelhasználás kialakítása:
Napelemes energiarendszer kialakítása, teljesítmény: 46,08 kWp (128 db 360 Wp napelem)
Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű,
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást
tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz
meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal
egyenértékű teljesítést is elfogadja, azonban ennek feltétele a beépítést megelőző tervezői, műszaki ellenőri,
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illetve megrendelői írásos jóváhagyás. Jelen pontban meghatározott mennyiségek tájékoztató jellegűek, további
információkat a Közbeszerzési Dokumentumok, műszaki leírás tartalmaz.
Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást
megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú
dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az
egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött
költségvetések együttesen értelmezendők.
A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza, ajánlatadó felelőssége a mennyiségek
ajánlattételt megelőző ellenőrzése.
További információt a műszaki leírás tartalmaz.
Ajánlatkérő a műszaki dokumentációt az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 25 MB-os tömörített fájlokban töltötte
fel az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai). Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció megnyitható legyen
az érdeklődő gazdasági szereplőnek minden fájlt ugyanazon mappába szükséges lementenie, és a zip fájlok
egyesítéséhez az első fájlt (.001)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1 Az M.2.1) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon
felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 – max. 36 hó) 9
2 2.2. Az M.2.2) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai
tapasztalata (hónap, min.0- max. 36 hó) 8
3 2.3. Az M.2.3) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai
tapasztalata (hónap, min. 0- max 36 hó) 8
4 3.Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónap, min. 0- max. 24 hó) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2-16-2016-00035
II.2.14) További információ:
Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban
a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
A II.2.7) pontban rögzített 270 nap naptári napokban értendő, és a munkaterület átadás- átvételétől számítódik.
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
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 017 - 039695
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kivitelezési szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/09/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
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: 7
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Bihar Generál Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25732902209
Postai cím: Csigekert Utca 29
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4027
Ország: Magyarország
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E-mail: biharpalyazat@gmail.com
Telefon: +36 302220684
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Sasad Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12851731242
Postai cím: Akácfa Utca 20. 1. em. 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
E-mail: sasadepitokft@gmail.com
Telefon: +36 306972906
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: 193687563,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: gépész felelős műszaki
vezetői feladatok ellátása, elektromos felelős műszaki vezetői feladatok ellátása
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az Összegezés kiküldésének időpontja: 2022.07.15.
Az ajánlattevők neve, címe, adószáma:
1. ajánlat ajánlattevője:
Ajánlattevő neve: Bihar Generál Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
(vezető ajánlattevő); Sasad Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 4027 Debrecen, Csigekert utca 29.; 1072 Budapest, Akácfa utca 20. 1. em. 9.
Adószám: 25732902-2-09; 12851731-2-42
2. ajánlat ajánlattevője:
Ajánlattevő neve: JANTA-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
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Székhelye: 4254 Nyíradony, Széchenyi utca 43.
Adószám: 14815443-2-09
3. ajánlat ajánlattevője:
Ajánlattevő neve: NÁDÉP Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
Székhelye: 4181 Nádudvar, Bem József utca 3.
Adószám: 11159782-2-09
4. ajánlat ajánlattevője:
Ajánlattevő neve: Nyírépszer Hungária Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 1047 Budapest, Liszt Ferenc utca 2. 3/7.
Adószám: 11724483-2-41
5. ajánlat ajánlattevője:
Ajánlattevő neve: OutSys Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 44.
Adószám: 12459360-2-09
6. ajánlat ajánlattevője:
Ajánlattevő neve: STABIL MÉRNÖKI IRODA, Épitő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 4030 Debrecen, Igric utca 12.
Adószám: 10660368-2-09
7. ajánlat ajánlattevője:
Ajánlattevő neve: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 4220 Hajdúböszörmény Polgári utca 13.
Adószám: 22757937-2-09
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:
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
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Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
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Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (19917/2022)
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 Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23007266242
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Eszter
Telefon: +36 709039157
E-mail: ekr@bmsksport.hu
Fax: +36 13988971
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bmsksport.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.gov.hu
Hivatalos név: Klebelsberg Központ
Nemzeti azonosítószám: 15799658241
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 42-46
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Konyecsni Dóra
Telefon: +36 18960715
E-mail: dora.konyecsni@kk.gov.hu
Fax: +36 17951170
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
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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: épületépítési projekt szervezése
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vác- Madách Imre Gimnázium ép.energetika -megism.
Hivatkozási szám: EKR001719532021
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:
Kivitelezési szerződés a „Pest megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című,
KEHOP-5.2.2/16-2016-00040 azonosító számú projekt keretében a Madách Imre Gimnázium 2600 Vác, Brusznyai
Árpád utca 6. cím alatti épületének energetikai korszerűsítése tárgyában
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 41635400,00 (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: Vác- Madách Imre Gimnázium ép.energetika -megism.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45300000-0

További tárgyak:

45310000-3
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Kiegészítő szójegyzék

45320000-6
45321000-3
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2600 Vác, Brusznyai Árpád utca 6. hrsz.: 1899/9 alatti Madách
Imre Gimnázium
II.2.4) 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
finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek
megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás
tárgya a „Pest megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00040
azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő
közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A projekt a Pest megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése keretében a 1899/9 HRSZ; 2600
Vác, Brusznyai Árpád utca 6. sz. alatti Váci Madách Imre Gimnázium épületét érinti. Az épület üzemeltetési
költségei jelentős rezsiköltséget rónak a fenntartóra. Az épületenergetikai beruházás a padlásfödém utólagos
hőszigetelését és napelemes rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet
követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb
megtakarítására.
Az épület az 1970-es években épült, egytraktusos, földszint+ 2 emelet beépítésű U alakú épület. Az épület
hagyományos falazott szerkezetű, sávalapozású technológiával épült. Külső homlokzata vakolt felületű, főépület
része 6 cm hőszigeteléssel ellátott, a lábazaton vakolt felület található. A hőszigetelt homlokzat szép állapotú, a
csatlakozó kis épületen a vakolat néhány helyen sérült.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység mennyiségei:
Padlásfödém hőszigetelése 25 cm szálas szigetelő anyaggal: 515 m2
Megújuló energiafelhasználás kialakítása
Napelemes energiarendszer kialakítása, teljesítménye: 52,5 kWp (140 db 375 Wp napelem)
Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást
megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú
dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az
egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött
költségvetések együttesen értelmezendők.
A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza, ajánlatadó felelőssége a mennyiségek
ajánlattételt megelőző ellenőrzése.
További információt a műszaki leírás tartalmaz.
Ajánlatkérő a műszaki dokumentációt az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 25 MB-os tömörített fájlokban töltötte
fel az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai). Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció megnyitható legyen
az érdeklődő gazdasági szereplőnek minden fájlt ugyanazon mappába szükséges lementenie, és a zip fájlok
egyesítéséhez az első fájlt (.001) szükséges megnyitni egy erre alkalmas programban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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x Minőségi kritérium – 1 2.1. Az M.2.1) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon
felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap min. 0 – max. 36 hó) 13
2 2.2. Az M.2.2) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai
tapasztalata (hónap min. 0 – max. 36 hó) 12
3 3.Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónap, min. 0-max. 24 hó) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2-16-2016-00040
II.2.14) További információ:
Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban
a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr) rendelkezéseivel.
A II.2.7) pontban rögzített 270 nap naptári napokban értendő, és a munkaterület átadás- átvételétől számítódik.
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 061 - 159408
(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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

198

Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vác- Madách Imre Gimnázium ép.energetika -megism.
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:
2022/09/13 (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: TÉR Generál Kft
Nemzeti azonosítószám: 26120892241
Postai cím: Istvántelki Út 53
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1045
Ország: Magyarország
E-mail: lazar.lilla@tergeneral.hu
Telefon: +36 209351556
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: 41635400,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
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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: Napelem kiépítése;
Elektromos MV-ÉV szakember; Szigetelési munkák; Lakatos munkák
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő:
TÉR Generál Kft, Magyarország (székhely: 1045 Budapest, Istvántelki Út 53., adószám: 26120892-2-41)
További ajánlattevők:
DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felellősségű Társaság (székhely: 2100
Gödöllő, Faiskola Tér, adószám: 1312467006-2-13)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-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:
2022/09/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
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________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (19952/2022)
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 Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23007266242
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Barabás Áron
Telefon: +36 705227802
E-mail: ekr@bmsksport.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bmsk.hu/bmsk-nonprofit-kft/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/
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: Lacza Krisztián
Telefon: +36 13544218
E-mail: kozbeszerzes@obh.birosag.hu
Fax: +36 1373 0079
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://birosag.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://birosag.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
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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: igazságszolgáltatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Bírósági és ügyészségi épületek energ. felújítása
Hivatkozási szám: EKR000679772021
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:
Vállalkozási szerződés a „Bírósági és ügyészségi épületek energetikai fejlesztése” című, KEHOP
-5.2.2/16-2016-00083 azonosító számú projekt keretében az Ózdi Járásbíróság, 3600 Ózd, Jászi Oszkár u. 1., a
Nyíregyházi Törvényszék I., 4402 Nyíregyháza, Toldi u. 1., a Nyíregyházi Törvényszék II., 4402 Nyíregyháza, Bocskai
u. 2., valamint a Gyulai Törvényszék, 5700 Gyula, Béke sugárút 38. cím alatti épületeinek energetikai korszerűsítése
tárgyában.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 576206710,00 (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: Ózdi Járásbíróság
Rész száma: 1
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45261215-4

További tárgyak:

45300000-0

Kiegészítő szójegyzék

45310000-3
45320000-6
45321000-3
45331000-6
45350000-5
45443000-4
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Ózdi Járásbíróság, 3600 Ózd, Jászi Oszkár u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az épületek hőveszteségének csökkentésével a fűtéshez szükséges felhasznált földgáz mennyiségének
csökkentése az épületek szabályozható fűtésével, illetve a földgáz felhasználás csökkentésével a fűtésre fordított
kiadások csökkentése. Emellett kazánházi felújítás is történik a projekt keretein belül, mely során korszerű
távfelügyelettel egészül ki a rendszer, mely szintén hozzájárul az energiamenedzsment kiépítéshez.
A projekt közvetlen célja:
Az üzemeltetési költségek csökkentése, melyben nagyrészt tesz ki a fűtési energiaigény. A fűtési energiaigény és
az üzemeltetési költségek csökkentése az alábbiak alapján történik:
- 1./ Nyílászárók cseréje
o
o 180,57m2 nyílászáró bontása + 6,52m2 megmaradó
o 180,57m2 új nyílászáró elhelyezése a konszignációk szerint (4-12-4-12-4 üvegezéssel) + 1,83m2 felújítása +
4,69m2 megmaradó
o árnyékolók elhelyezése
o meglévő ablakrácsok tisztítása, felújítása és visszahelyezése
- 2./ Homlokzatszigetelés, téglaburkolat kialakítása
o Bontás
&#61607; Szigetelés (4 cm): 942,1 m2
&#61607; Téglaburkolat: 296,7 m2
o Új építés:
&#61607; Szigetelés: 883,5 m2
&#61607; Téglaburkolat: 765,2 m2
- 3./ Padlásfödém hőszigetelés
o 627,9 m2
- 4. /Gáz abszorpciós rendszer kiépítése
o Teljesítmény: 141,2 kW
o meglévő fűtési rendszer elbontása
o gázüzemű abszorpciós hőszivattyúk telepítése a telken
o az épületben új fan-coilos és radiátoros hőleadók kiépítése
o az új hőleadók ellátására új elosztó csővezetékhálózat szerelése
o meglévő pinceszinti hőközpont helyiség kibővítése, benne új hőközpont
- 5. /Napelemes rendszer kiépítése
o Teljesítmény: 23,4 kWp (72 db egyenként 325Wp-os monokristályos napelem modul)
A részleteket a műszaki dokumentáció tartalmazza.
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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.
Új dolgon ajánlatkérő a teljesítés helyén eddig nem létezett és még sehol nem használt dolgot ért.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1.Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon
felüli (többlet) szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 9
2 2.2.Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli (többlet) szakmai
tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 8
3 2.3.Az M.2.3.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli (többlet) szakmai
tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 8
4 3. Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónap, min. 0-max. 24 hó) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2/16-2016-00083
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Nyíregyházi Törvényszék I.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45261215-4

További tárgyak:

45300000-0
45310000-3
45320000-6
45321000-3
45331000-6
45350000-5
45443000-4
45453100-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Nyíregyházi Törvényszék I., 4402 Nyíregyháza, Toldi u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beruházás a Nyíregyházi Törvényszék I., 4402 Nyíregyháza, Toldi u. 1.sz alatti épületét érinti.
A jelen projekttel megvalósul a KEHOP-5.2.2 „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” pályázati felhívás
szerinti épületenergetikai korszerűsítési koncepció célja, hogy az üzemeltetési költségek csökkenjenek.
Fő feladatok és mennyiségek:
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Homlokzati hőszigetelés:
A jelenlegi hőszigetelő rendszer elbontandó, majd erre 15 cm vtg. EPS/kőzetgyapot szigetelés kerül ragasztással
és mechanikus rögzítéssel.
Homlokzati keretállvány készítés: 1243 m2
Hőszigetelendő és vakolandó felületek: 1098 m2
A meglévő attika bádogozás összedolgozása a hőszigeteléssel: 174 m
Hőtermelő berendezések cseréje:
A tetőre tervezett hőszivattyúhoz statikailag méretezett acél szelvényekből álló keret tervezett. A tartólábai körül
szigetelni kell és a meglévő bitumenes lemez szigeteléssel össze kell dolgozni. Ugyanígy kell eljárni a napelemes
rendszer által indokolt zárófödém áttörésnél is.
A tervezett hűtés-fűtési rendszer hőtermelője 2 db kondenzációs kazán, a kazánok névleges fűtési teljesítménye
99 kW, hőtermelésük egyenként 92,9 kW. Qn=185,2 kW
A fűtési rendszerre -10 °C-os külső hőmérsékletig tud dolgozni a tervezett levegő-víz hőszivattyú.
A levegő-víz hőszivattyú teljesítménye 238,5 kW.
Nyáron a fan-coilos rendszerre dolgozik.
A hőszivattyú 2 db hűtőkörrel és 4 db scroll kompresszorral rendelkezik, a hűtőközeg R410A.
Az „A” épületrészben a jelenlegi fűtési rendszer, valamint a hűtést biztosító split klímák elbontását tervezzük,
melyek helyett a tervezett új fűtési és hűtési rendszer kerül kiépítésre. A ”B” épületrészben megmarad a meglévő
fűtési vezetékhálózat és a hőleadók, valamint a split klímák is.
Napelemes rendszer telepítése:
Teljesítmény: 49,83 kWp. Beépítésre kerül 151 db fotovoltaikus tábla 330 Wp. teljesítményű napelem modul.
Napelemes (fotovoltaikus) rendszerelemek telepítése, villamossági DC szolárkábelek, szerelvények elhelyezése
Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve
Híradástechnikai és vezérlőkábel elhelyezése
Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve
Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, fali kapcsolók elhelyezése
Gépészeti felújítás:
Új strangok kialakítása szükséges a tervezett energetikai fejlesztésekhez.
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
Gépészeti eldobozolásnak alkalmas szerelődoboz a terveken jelölt méretben
Felületképzés, Belső festések, Diszperziós festés, műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett
festékkel, helyszíni színezése színező pasztával
Vakolás és rabicolás
Gipszkarton tartószerkezek strang tartószerkezet
Áttörés vezetékek részére, helyreállítással
A fejlesztés eredményeképpen a hőszigetelés végett csökkennek a hőveszteségek, megnő az épület hőtároló
képessége. Csökken a felhasznált földgáz mennyisége, a bent tartózkodók komfortérzetének növelése elősegíti
a hatékony munkavégzést. Az energiatakarékosság és a kibocsátott üvegház hatású gázok csökkenése
környezettudatos szemléletet eredményez. Korszerű távfelügyelet elősegíti a hatékony energiamenedzsment
működését.
A részleteket 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.
Új dolgon ajánlatkérő a teljesítés helyén eddig nem létezett és még sehol nem használt dolgot ért.
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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 2.1.Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon
felüli (többlet) szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 9
2 2.2.Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli (többlet) szakmai
tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 8
3 2.3.Az M.2.3.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli (többlet) szakmai
tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 8
4 3. Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónap, min. 0-max. 24 hó) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2/16-2016-00083
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Nyíregyházi Törvényszék II.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45261215-4

További tárgyak:

45300000-0
45310000-3
45320000-6
45321000-3
45331000-6
45350000-5
45443000-4

45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Nyíregyházi Törvényszék II., 4402 Nyíregyháza, Bocskai u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beruházás a Nyíregyházi Törvényszék II., 4402 Nyíregyháza, Bocskai u. 2.szám alatti épületét érinti.
Főbb feladatok és mennyiségek:
A beruházás a Nyíregyházi Törvényszék II., 4402 Nyíregyháza, Bocskai u. 2.szám alatti épületét érinti.
Főbb feladatok és mennyiségek:
Zárófödém utólagos hőszigetelése
= 1672,74 m2 15 cm kőzetgyapot két rétegben 5+10 vastagságú lapolva elhelyezve
= 67,81 m2 15 cm kőzetgyapot két rétegben 5+10 vastagságú lapolva elhelyezve a tetőtéri feljáratok falain
= 135,87 m2 szervízjárda kialakítása könnyűszerkezetes favázra épített OSB lapokból kerül kialakításra amiket a
tetőkibúvókhoz is le kell hogy ágazzon
Kazánok
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= meglévő kazánok elbontása
= 2 db kondenzációs álló gázkazán, egyenként 208kW fűtési teljesítménnyel
= kazánok elválasztása 1 db lemezes hőcserélővel
= levegő- és iszapleválasztó áthelyezése
= keringtető szivattyú kazántestenként
= két fűtési kör kerül kialakításra (északkeleti- és délnyugati kör) a jelenlegi 1 helyett
Folyadékhűtő
= meglévő folyadékhűtő elbontása
= 139,5 kW teljesítményű, hőszivattyús VRV rendszer kiépítése 3 db kültéri egységgel
Légtechnika
= a tetőtérben kerül elhelyezésre az 1 db légkezelő gép
Napelem
= Teljesítmény: 49,88 kWp (172 db, 290Wp napelemtábla telepítése kompletten)
= tartószerkezete 35°-os lejtéssel
= 2 db Inverter
= 4 db Tűzvédelmi kapcsoló
= AC, DC solar elosztószekrények kiépítése (2-2 db)
Épületfelügyeleti rendszer kiépítése a műszaki leírás részét képező villamos tervek szerint
A részleteket a műszaki dokumentáció tartalmazza.
o 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) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1.Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon
felüli (többlet) szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 9
2 2.2.Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli (többlet) szakmai
tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 8
3 2.3.Az M.2.3.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli (többlet) szakmai
tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 8
4 3. Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónap, min. 0-max. 24 hó) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2/16-2016-00083
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Gyulai Törvényszék
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45300000-0
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45310000-3
45320000-6
45321000-3
45331000-6
45350000-5
45443000-4
45453100-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Gyulai Törvényszék., 5700 Gyula, Béke sugárút 38.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beruházás a Gyulai Törvényszék., 5700 Gyula, Béke sugárút 38.szám alatti épületét érinti.
Fő feladatok:
-a tárgyalótermek feletti nyolc darab fix üvegezésű (összesen 24,5 m2) felülvilágító kupola teljes cseréje,
fémszerkezetű, hőszigetelt üvegezésű felülvilágítókra, motorosan mozgatható lamellás árnyékolókkal
-padlástér hőszigetelése
-a tárgyaló légkezelőjének átalakítása, korszerűsítése
-a vezetői irodákat ellátó fan-coilos rendszer hűtőgépének cseréje
Padlás
- a kivitelezés megkezdése előtt a faanyag állapotát ellenőrizni kell
- 1931,5 m2 -en a padlásfödém utólagos hőszigetelése 25 cm vastag kőzetgyapot
– 2 rétegben (10+15) min 15cm-es átfedéssel
- páraáteresztő fólia
Nyílászárók
- 24,5m2 felülvilágító kupola bontása
- 24,5m2 új, motorosan nyitható felülvilágító kupola építése
- motorosan mozgatható lamellás árnyékoló
Légkezelő
- a meglévő ékszíjhajtásos ventilátorok (befúvó és elszívó), kicserélése gazdaságos EC ventilátorokra ikerventilátorok
-10 000m3/h légszállítású, utófűtő kaloriferrel rendelkező berendezés
Folyadékhűtő
- kültéri levegő-víz –
- a meglévő hűtőgépet a tetőről el kel távolítani, az új berendezéshez tartószerkezetet át kell alakítani
Energia ellátás
- a meglévő megmaradó gépészeti elosztó szekrény egy 16A-es 1 pólusú kismegszakítóval kerül kibővítésre,
ahonnan a betervezett új ablaknyitó motorokat ellátó F1 jelű kiselosztó kerül megtáplálásra
-EPH hálózat bővítése
A részleteket 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.
Új dolgon ajánlatkérő a teljesítés helyén eddig nem létezett és még sehol nem használt dolgot ért.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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x Minőségi kritérium – 1 2.1.Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon
felüli (többlet) szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 9
2 2.2.Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli (többlet) szakmai
tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 8
3 2.3.Az M.2.3.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli (többlet) szakmai
tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 8
4 3. Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónap, min. 0-max. 24 hó) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2/16-2016-00083
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 243 - 639474
(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
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Ózdi Járásbíróság
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:
2022/09/13 (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: Borsod-Bos 2004 Ipari és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: 13401906243
Postai cím: Színesfém Utca 10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
E-mail: konyveles@borsodbos.hu
Telefon: +36 307562032
Internetcím(ek): (URL) www.borsodbos.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: 298155923,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
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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: épületgépészeti munkák
elvégzése felelős műszaki vezető biztosítása MV-ÉV szakterületen felelős műszaki vezető biztosítása MV-ÉG
szakterületen
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Nyíregyházi Törvényszék I.
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:
2022/09/13 (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: 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 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: 278050787,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

212

(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: hőszivattyú telepítési
munkák építész felelős műszaki vezetői feladatok gépész felelős műszaki vezetői feladatok
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Nyíregyházi Törvényszék II.
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 - 024727 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
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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: Gyulai Törvényszék
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 - 024727 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők részenként:
1. rész: Ózdi Járásbíróság
- Solar ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság (1068 Budapest Benczúr Utca 43. 3. em. 3.), 25809909242
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- Borsod-Bos 2004 Ipari és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság (1211 Budapest Színesfém Utca 10.),
13401906243 nyertes ajánlattevő
2. rész: Nyíregyházi Törvényszék I.
- KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság (4400 Nyíregyháza Bujtos
Utca 14.), 11896447215
- TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4220 Hajdúböszörmény Polgári Utca 13.),
22757937209 nyertes ajánlattevő
3. rész: Nyíregyházi Törvényszék II.
- TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4220 Hajdúböszörmény Polgári Utca 13.),
22757937209
A tárgyi közbeszerzési eljárás a 3. rész vonatkozásában eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja
alapján, tekintettel arra, hogy az eljárás 3.részében kizárólag 1 db ajánlatot nyújtottak be.
4. rész: Gyulai Törvényszék
- TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4220 Hajdúböszörmény Polgári Utca 13.),
22757937209
A tárgyi közbeszerzési eljárás a 4. rész vonatkozásában eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja
alapján, tekintettel arra, hogy az eljárás 4.részében kizárólag 1 db ajánlatot nyújtottak be.
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:
Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
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Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (19958/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15735753243
Postai cím: Böszörményi Út 23-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rimóczi János
Telefon: +36 12245900
E-mail: rimoczi.janos@hegyvidek.hu
Fax: +36 12245905
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hegyvidek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal
Nemzeti azonosítószám: 15512002243
Postai cím: Böszörményi Út 23-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rimóczi János
Telefon: +36 12245900
E-mail: rimoczi.janos@hegyvidek.hu
Fax: +36 12245905
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hegyvidek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24388153243
Postai cím: Városmajor Utca 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rimóczi János
Telefon: +36 12245900
E-mail: rimoczi.janos@hegyvidek.hu
Fax: +36 12245905
Internetcím(ek):

216

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hegyvidek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: MOM Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22664503243
Postai cím: Csörsz Utca 18.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rimóczi János
Telefon: +36 12245900
E-mail: rimoczi.janos@hegyvidek.hu
Fax: +36 12245905
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hegyvidek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Svábhegyi Bölcsőde
Nemzeti azonosítószám: 16918638243
Postai cím: Mártonhegyi Út 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rimóczi János
Telefon: +36 12245900
E-mail: rimoczi.janos@hegyvidek.hu
Fax: +36 12245905
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hegyvidek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Zugliget Óvoda
Nemzeti azonosítószám: 16911095243
Postai cím: Zalai Út 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rimóczi János
Telefon: +36 12245900
E-mail: rimoczi.janos@hegyvidek.hu
Fax: +36 12245905
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hegyvidek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Süni Óvodák
Nemzeti azonosítószám: 16910881243
Postai cím: Németvölgyi Út 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
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Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rimóczi János
Telefon: +36 12245900
E-mail: rimoczi.janos@hegyvidek.hu
Fax: +36 12245905
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hegyvidek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Kimbi Óvoda
Nemzeti azonosítószám: 16918683243
Postai cím: Tállya Utca 22
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rimóczi János
Telefon: +36 12245900
E-mail: rimoczi.janos@hegyvidek.hu
Fax: +36 12245905
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hegyvidek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Fáber Üzemeltető, Városfejlesztő és -fenntartó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10215724243
Postai cím: Alkotás Utca 21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rimóczi János
Telefon: +36 12245900
E-mail: rimoczi.janos@hegyvidek.hu
Fax: +36 12245905
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hegyvidek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
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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: Földgáz-energia beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000920032022
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) Rövid meghatározás:
Kereskedelmi (adás-vétel) szerződés Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat és egyes
intézményeinek földgáz-energia versenypiaci beszerzésére.
Az alap mennyiség 18 800 000 MJ. Az alap mennyiséghez képest + 40 % (7 520 000 MJ) eltérés lehetséges
(opcionális rész).
A részletes feltételeket, elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és
szerződéstervezet tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 516229200,00 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Földgáz-energia beszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09123000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
közigazgatási területe; részletes címlista a közbeszerzési dokumentumokban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kereskedelmi (adás-vétel) szerződés Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat és egyes
intézményeinek földgáz-energia versenypiaci beszerzésére.
Az alap mennyiség 18 800 000 MJ. Az alap mennyiséghez képest + 40 % (7 520 000 MJ) eltérés lehetséges
(opcionális rész).
A részletes feltételeket, elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és
szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a szerződéses alap mennyiségtől legfeljebb +40 %-kal (7 520 000 MJ)
eltérhet (opcionális rész).
Az alapmennyiség igénybevételét követően, de a szerződés időbeli hatálya alatt van lehetőség a +40%-os
opcionális rész igénybevételére.
A szolgáltatás folyamatos jellegű és előre nem prognosztizálható teljes bizonyossággal a földgáz
felhasználása.
Nyertes Ajánlattevő az alapmennyiségre irányadó egységáron köteles teljesíteni az opcionális mennyiség
keretében szállított gázmennyiséget is, nem jogosult egyéb többletköltség vagy díj érvényesítésére az
opcionális rész teljesítése esetén.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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
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A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 122 - 346088
(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: Földgáz-energia beszerzés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/09/09 (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: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 26713111244
Postai cím: II. János Pál pápa Tér 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
E-mail: adam.attila@mvm.hu
Telefon: +36 207780392
Internetcím(ek): (URL) www.mvmenergiakereskedo.hu
Fax: +36 14656465
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
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A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 131600000,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 516229200,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - ügyfélszolgálati
tevékenység
- a számlázás körébe tartozó egyes tevékenységek
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevő:
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
26713111-2-44
Nyertes Ajánlattevő:
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
26713111-2-44
Alvállalkozó:
MVM Ügyfélkapcsolati Kft.
1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
26332392-2-44
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
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Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: I. 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:
2022/09/19 (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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Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó
Központ Hódmezővásárhely-Makó (19532/2022)
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: Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó
Nemzeti azonosítószám: 15355038206
Postai cím: Dr. Imre József Utca 2. 1371/4
Város: HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyurisné Pethő Zsuzsanna
Telefon: +36 304422406
E-mail: petho.zsuzsa@evp.hu
Fax: +36 62242786
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.csmekhm.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: Egészségügyi intézmény
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
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II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Patológiai eszközök beszerzése – ROHU450
Hivatkozási szám: EKR000819002022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

226

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban, a ROHU-450 projekt keretében az alábbi orvosi eszközök beszerzését
kívánja megvalósítani.
Patológiai eszközök beszerzése az alábbi mennyiségekben:
Komplett kazetta nyomtató rendszer – 1 db, Tárgylemez nyomtató – 1 db, Hűtőlap – 2 db, Metszet terítő vízfürdő
– 3 db, Mikroszkóp – 1 db, Mikroszkóp LED – 1 db, Track and sign laboratóriumi informatikai rendszer hardverekkel
és szoftverekkel – 1 db, Asztalra helyezhető vegyifülke – 1 db, Melegítőlap – 1 db, Laboratóriumi mosogatógép – 1
db, Folyamatos üzemű vízdesztilláló berendezés – 1 db.
A beszerzendő eszközök részletes műszaki tartalmát a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 132467,00 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Orvosi eszközök - patológia
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: H-6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József Utca 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Patológiai eszközök beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottak szerint.
Komplett kazetta nyomó rendszer – 1 db, Tárgylemez nyomtató – 1 db, Hűtőlap – 2 db, Metszet terítő vízfürdő –
3 db, Mikroszkóp – 1 db, Mikroszkóp LED – 1 db, Track and sign laboratóriumi informatikai rendszer hardverekkel
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és szoftverekkel – 1 db, Asztalra helyezhető vegyifülke – 1 db, Melegítőlap – 1 db, Laboratóriumi mosogatógép – 1
db, Folyamatos üzemű vízdesztilláló berendezés – 1 db.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a teljesítés során az eszközök helyszínre történő leszállítása, üzembe
helyezése, betanítása 2 főnek, valamint a magyar nyelvű nyomdai vagy elektronikus (kereshető) használati
utasítás rendelkezésre bocsátása is Ajánlatkérő részére. További részletes leírást a Közbeszerzési dokumentumok
tartalmaznak.
VI.3) További információk rovat folytatása:
23. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás előkészítése során megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét, azonban a
jelen közbeszerzési eljárás keretében beszerzendő eszközök egy, a teljesítés helyén már részben rendelkezésre
álló berendezéshez kapcsolódnak, azokkal műszaki és funkcionális egységet alkotnak, továbbá Ajánlatkérő
egyazon egészségügyi létesítményben kívánja a beszerzendő eszközöket üzemeltetni, használni. Ajánlatkérő
ez alapján megállapította, hogy a beszerzés tárgyát képező, műszaki és funkcionális egységbe tartozó eszközök
esetében gazdasági és műszaki szempontok miatt ésszerűtlen a részajánlattétel biztosítása, a beszerzés tárgya
nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. A beszerezni kívánt
eszközök egy komplex rendszert alkotnak, a megvalósíthatóságot nehezítené a részekre bontás. Az egyértelmű
felelősségvállalást, a feladatok elhatárolását, a gazdaságos beszerzési mennyiséget csak egyben történő
ajánlattétellel és teljesítéssel lehet biztosítani. Fentiekre tekintettel a részajánlattétel biztosítása gazdasági és
funkcionális szempontból nem lehetséges.
24. Valamennyi értékelési szempont esetén az adható pontsázmok alsó és felső határa: 0-10. Az értékelés
módszerei: Ár szempont esetében fordított arányosítás, 1-4. minőségi szempontok esetében: Egyenes arányosítás
a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás
meghatározása tekintetében készített útmutatójának 2. pontja alapján, 5-6. minőségi szempontok esetében:
abszolút értékelési módszer.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.) Szállítás vonatkozásában előteljesítés vállalása napokban (min. 0- max. 30 nap)
10
2 2.) Komplett kazettanyomtató rendszer: Meghatározott mennyiségű kazetta nyomtatására elegendő
tintapatron (min. 20.000 – max. 60.000 db) 4
3 3.) Tárgylemez nyomtató: Meghatározott mennyiségű kazetta nyomtatására elegendő tintapatron (min.
20.000 – max. 60.000 db) 4
4 4.) Metszet terítő vízfürdő: Szabályozható hőmérséklet (min. 50 – max. 75 C°) 4
5 5.) Mikroszkóp – 3 állású magasságban állítható fókuszgombok (durva-/közepes-/finom fókuszálási
lehetőség) (Igen/Nem) 4
6 6.) Track&sign laboratóriumi inf. rendszer: Patológiai leletező rendszerből közvetlen hozzáférés a
digitális metszetekhez (Igen/Nem) 4
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: ROHU-450 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
A II.7. pontban meghatározott időtartam naptári napokban értendő.
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A beszerzés fedezetét az Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program ROHU-450 Development
and Testing of Efficient Screening and Prevention Programs – DESP. című projekt vissza nem térítendő
támogatása biztosítja.
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 109 - 307257
(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: 3346-47-1/2022 Rész száma: Elnevezés: Patológiai eszközök beszerzése – ROHU450
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:
2022/09/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
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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: Új Európa Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 13010126241
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 48.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
E-mail: ujeuropazrt@gmail.com
Telefon: +36 302211834
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: 132467,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
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: alválllakozó által
elvégzendő feladatok szállítás koordinálása, gyakorlati tapasztalatok megosztása, valamint az üzembe
helyezés minőségbiztosítása munkanemek
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő adatai:
Új Európa Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 48. 2. em., 13010126241)
A nyertes ajánlattevőn túl ajánlatot nyújtottak be:
QANTASCOPE Hungary Kft. (2100 Gödöllő Ipari Park, Moór János Utca 3-5. HRSZ.: 8071/29, 24184739213)
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. § -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:
2022/09/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
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1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (19370/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44899914
Postai cím: Váci Út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vígh Vanda
Telefon: +36 303423536
E-mail: vigh.vanda@dkuzrt.hu
Fax: +36 305636003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://dkuzrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://dkuzrt.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pont szerinti szerv
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Központosított közbeszerzés
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Térinformatikai szoftverek és szolg. (GEOS21)
Hivatkozási szám: EKR001145362020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72260000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezetek, valamint önként csatlakozó
intézmények részére térinformatikai szoftverek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 126493798,00 (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: A DKM01GEOS21 alapján megvalósított közbeszerzések
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72260000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei, illetve az
általuk kijelölt teljesítési helyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A DKM01GEOS21 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és megrendelések során
az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezetek:
Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft.
Nemzeti Földügyi Központ
Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Széchenyi István Egyetem (SZE)
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározásra abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény
tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött közös
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ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott
közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve
tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 4 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt
megrendeléseket is) ellenértékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon
és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (I. ajánlattevő):
GDi Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 Budapest Váci út 33. 9. emelet.)
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 072 - 183601
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
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A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: A DKM01GEOS21 alapján megvalósított közbeszerzések
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:
2021/09/30 (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: GDi MAGYARORSZÁG Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91324836
Postai cím: Váci út 33. 9. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 126493798,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 126493798,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § szerinti adatok:
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
1. GDi Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság; 10255043-2-41
2. AJN Tervező, Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság; 11720977-2-42
3. WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság; 12048898-2-43
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén
részenkénti bontásban:
1. GDi Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság; 10255043-2-41; 1134 Budapest, Váci út 33. 9. emelet.
2. AJN Tervező, Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság; 11720977-2-42; 1066 Budapest,
Teréz krt. 10. 3. em. 20.
3. WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság; 12048898-2-43; 1117
Budapest, Budafoki út 97.
A tájékoztató a 2021.07.01 és 2021.09.30. közötti időszakban megvalósított versenyújranyításokról és
közvetlen megrendelésekről szól a DKM01GEOS21. sz. keretmegállapodásra vonatkozóan.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/dontobizottsag
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
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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 18828592
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/dontobizottsag
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/19 (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
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2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (19468/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK26976
Postai cím: Váci út 37
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vígh Vanda
Telefon: +36304698228
E-mail: vigh.vanda@dkuzrt.hu
Fax: +36 305636003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://dkuzrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://dkuzrt.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pont szerinti szerv
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Központosított közbeszerzés
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: IT biztonságtechnikai megoldások és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése - 2017
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
48730000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás kötése a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző
szervezetfeladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a
központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények részére IT biztonságtechnikai
megoldások, és kapcsolódó szolgáltatások beszerzésére.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 10200278311 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM01ITBT17 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
48730000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei,
illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KM01ITBT17 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és megrendelések során az
alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezetek:
HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
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MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Oktatási Hivatal
Országos Bírósági Hivatal
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
Országos Onkológiai Intézet
Pillér Informatikai Kft.
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározásra abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény
tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött
közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően
az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely
összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 13 darab egyedi szerződés (ide értve a
visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon
és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (I. konz):
- LicensePort Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1116 Etyek Fegyvernek)
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM01ITBT17 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
48730000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei,
illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KM01ITBT17 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyítások és megrendelések során az
alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezet:
ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.
Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház
Berettyóújfalui Tankerületi Központ
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési, Közbeszerzési ZRt.
BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
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Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft.
Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.
Díjbeszedő Informatikai Kft.
EGERERDŐ Erdészeti Zrt.
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
IdomSoft Informatikai Zrt.
Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
Magyar Államkincstár
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Magyar Posta Zrt.
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
MKK Magyar Követeléskezelő Zrt.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zrt
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Országos Bírósági Hivatal
Országos Kórházi Főigazgatóság
PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft
Semmelweis Egyetem (SE)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Szerencsejáték Zrt.
Szolnoki Tankerületi Központ
Tatabányai Szakképzési Centrum
Védelmi Beszerzési Ügynökség Zrt.
Államadósság Kezelő Központ Zrt
Diákhitel Központ Zrt.
HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft
Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft
Magyar Államkincstár
Magyar Nemzeti Levéltár
Mathias Corvinus Collegium Alapítvány
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft.
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt.
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Országos Atomenergia Hivatal
Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ)
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.
Pécsi Tankerületi Központ
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Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
IdomSoft Informatikai Zrt.
Magyar Államkincstár
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
Szépművészeti Múzeum
Magyar Nemzeti Múzeum
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete
IdomSoft Informatikai Zrt.
Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
Magyar Államkincstár
Nemzeti Akkreditáló Hatóság
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Szerencsejáték Felügyelet
Veszprém-Balaton 2023 Zrt.
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározása abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény
tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött
közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően
az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely
összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 72 darab egyedi szerződés (ide értve a
visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése: A II.2.14) pont folyt.:
M&M Computer Kft. (7623 Pécs, Mártírok u 42.)
Gloster Networks Kft. (2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A. A/2. ép.)
madeIT.hu Informatika Kft. (1143 Budapest, Semsey Andor u. 25.)
QUADRON Kibervédelmi Kft. (1051 Budapest, Sas u.10-12.)
Black Cell Magyarország Kft. (1064 Budapest, Vörösmarty utca 67. IV. em.)
PiK-SYS Kft. (1095 Budapest, Boráros tér 7. II. lph 7.)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon
és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (II. konz):
99999 Informatika Kft. (1123 Budapest, Alkotás u. 55-61.)
USER RENDSZERHÁZ Kft. (1039 Budapest, Zöld utca 2.
Professzionál Zrt. (1122 Budapest XII. kerület, Pethényi köz 7.)
ETIAM Kft. (6726 Szeged, Vellay Imre utca 39.)
Officium Irodafejlesztő Zrt. (1044 Budapest, Óradna utca 4.)
Folyt a II.2.11) pontban.
II.2.1)
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Elnevezés: Tájékoztató a KM01ITBT17 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
48730000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei,
illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KM01ITBT17 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyítások és megrendelések során az
alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezet:
Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE)
Digitális Jólét Nonprofit Kft
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt
Volánbusz Zrt
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft
Országos Rendőr-főkapitányság
Szent Lázár Megyei Kórház
Gróf Tisza István Kórház
Adria Port Zrt
AH NET Távközlési Szolgáltató Zrt
Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet
Állami Számvevőszék
Almási Balogh Pál Kórház
Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zrt
Bajai Szent Rókus Kórház
Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága
Balatoni Hajózási Zrt
Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft
Baranya Megyei Dél-Zselic Egyesített Szociális Intézmény
Baranya Megyei Szakképzési Centrum
Békéscsabai Szakképzési Centrum
Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt
BME Üzemeltető és Műszaki Szolgáltató Kft
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési, Közbeszerzési ZRt
BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Budapesti Corvinus Egyetem
Budapesti Operettszínház
Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft
Csongrád-Csanád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza
Csongrád-Csanád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Diákhitel Központ Zrt.
Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet
Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet, Orosháza
DUNAMENTI REK Reprodukciós Központ Kft
EGERERDŐ Erdészeti Zrt
Egri Tankerületi Központ
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Érdi Szakképzési Centrum
Érdi Tankerületi Központ
ERFO Közhasznú Nonprofit Kft
ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt
Északdunántúli Vízmű Zrt
Észak-Közép-budai Centrum Új Szent János Kórház és Szakrendelő
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem
Express Innovation Agency Zrt
Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete
Felső- Szabolcsi Kórház
Főkefe Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Nonprofit Kft
Garantiqa Hitelgarancia Zrt
Grape Solutions Zrt
Győri Tankerületi Központ
Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft
HM Arzenál Elektromechanikai ZRt
HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft
HSSC Szolgáltató Központ Kft
HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt
Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház
Karcagi Tankerületi Központ
KARTONPACK Dobozipari Zrt
Kátai Gábor Kórház
Kecskeméti Tankerületi Központ
Keszthelyi Kórház
KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Kft
Komlói Egészségcentrum Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ
Kopint-Datorg Informatikai és Vagyonkezelő Kft
Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Kft
Közbeszerzési Hatóság
Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum
KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (LFZE)
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
Magyar Nemzeti Levéltár
Magyar Nemzeti Múzeum
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt
Magyar Olimpiai Bizottság
Magyarságkutató Intézet
Magyar Zene Háza Közhasznú Nonprofit Kft
Mátrai Erőmű Zrt
MÁV Kórház és Rendelőintézet Szolnok
MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zrt
Felsorolás folytatása a II.2.11) pontban.
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározásra abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény
tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött közös
ajánlattevőnkénti bontásban,kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott
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közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve
tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 155 darab egyedi szerződés (ide értve a
visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése: II.2.4) pontban lévő felsorolás folytatása:
Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Miskolci Egyetem (ME)
MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Mokép-Pannónia Nonprofit Kft.
Molekuláris-Ujjlenyomat Kutató Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Monori Tankerületi Központ
MVM Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nagykanizsai Szakképzési Centrum
NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti Információs Központ
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Nemzeti Népegészségügyi Központ
Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft.
Nemzeti Védelmi Szolgálat
Neumann János Egyetem
NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nógrád Megyei Kormányhivatal
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
Országos Kórházi Főigazgatóság
Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet
Országos Mentőszolgálat
Országos Rendőr-főkapitányság
Pécsi Tudományegyetem
Petőfi Irodalmi Múzeum
Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
Pillér Informatikai Kft.
PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
PRIV-DAT Dokumentum Archiváló és Tároló Kft.
Sárvári Tankerületi Központ
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Selye János Kórház
SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zrt.
Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
Soproni Tankerületi Központ
Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
Székesfehérvári Szakképzési Centrum
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Szent Borbála Kórház
Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő
Szent Margit Kórház
Szépművészeti Múzeum
Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szerencsi Szakképzési Centrum
Szerencsi Tankerületi Központ
Tamási Tankerületi Központ
Tempus Közalapítvány
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt
Tolna Megyei Balassa János Kórház
Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Vas Megyei Szakképzési Centrum
Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörű Részvény Társaság
Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye
Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola
Volánbusz Zrt.
Zalaegerszegi Szakképzési Centrum
Zala Megyei Szent Rafael Kórház Zalaegerszeg
ZalaZONE Ipari Park Szolgáltató Zrt.
Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
II.2.14) pont folytatása:
- KÜRT ZRt. (1118 Budapest, Rétköz u. 5.)
- M&S ZRt.(1136 Budapest, Pannónia u. 17/a. fszt. 4.)
- RacioNet Zrt. (1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 3/A.)
- Visoft Kft. (1119 Budapest XI. kerület, Than Károly utca 17.)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon
és megrendelésekenbelül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (III. konz.):
- TIGRA Kft. (1118 Budapest XI. kerület, Budaörsi út 64.)
- Alpha Machine Kft. (1123 Budapest, Táltos utca 1.)
- Cyber Services Zrt. (1089 Budapest, Elnök utca 1.)
- DAMIT Informatika Kft. (6725 Szeged, Hópárduc utca 7. fszt 3.)
- DIGITAL Kft. (6723 Szeged, Csongrádi sgt. 83.)
Folytatás a II.2.11) pontban.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

248

II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM01ITBT17 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
48730000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei
illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KM01ITBT17 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és megrendelések során az
alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezet:
KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.
Állami Vagyonnyilvántartási Korlátolt Felelősségű Társaság
Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet, Orosháza
Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft
Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Magyar Nemzeti Múzeum
Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt
Szolnoki Tankerületi Központ
Alkotmányvédelmi Hivatal
Állami Számvevőszék
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ
Debreceni Egyetem (DE)
Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.
Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Közbeszerzési Hatóság
Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Nemzeti Földügyi Központ
Nemzeti Sportközpontok
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
Országos Onkológiai Intézet
Országos Rendőr-főkapitányság
Országos Széchényi Könyvtár
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Pillér Informatikai Kft.
Professzionális Mobilrádió Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság
Külgazdasági és Külügyminisztérium Központi Igazgatás
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározásra abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény
tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött
közös ajánlattevőnkénti bontásban,kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az
adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely
összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 43 darab egyedi szerződés (ide értve a
visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése: II.2.14) pont folytatása:
- Pegasus Informatikai Kft. (1023 Budapest II. kerület, Lajos u. 26.)
- Rufusz Computer Informatika Zrt. (1111 Budapest XI. kerület, Budafoki út 59.)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon
és megrendelésekenbelül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (IV. konz.):
- S&T Consulting Hungary Kft. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.)
- ALOHA Informatika Kft. (1117 Budapest, Alíz u. 1. B. 7. emelet)
- Delta Systems Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.)
- TR Consult Kft. (1037 Budapest, Montevideo utca 8.)
Folytatás a II.2.11) pontban
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM01ITBT17 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
48730000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei
illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KM01ITBT17 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és megrendelések során az
alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezet:
Magyar Államkincstár
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.
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Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Magyar Államkincstár
MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti Tehetséggondozó Nonprofit Kft.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Országos Széchényi Könyvtár
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározásra abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény
tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött közös
ajánlattevőnkénti bontásban,kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott
közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve
tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 9 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt
megrendeléseket is) ellenértékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon
és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (V. konz.):
- Sysman Informatikai Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 10. I. em.)
- Compliance Data Systems Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 2/b.)
- QZRT Infotech Kft. (1121 Budapest XII. kerület, Árnyas út 3/B)
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM01ITBT17 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
48730000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei,
illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KM01ITBT17 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és megrendelések során az
alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezet:
Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
MVM Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
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Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Külgazdasági és Külügyminisztérium Külképviseletek Igazgatása
MVM Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Óbudai Egyetem
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Állami Számvevőszék
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (korábban: Családbarát
Ország NonprofitKözhasznú Kft.)
Diákhitel Központ Zrt.
Északdunántúli Vízmű Zrt.
Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság
HSSC Szolgáltató Központ Kft
IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Társaság
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Magyar Államkincstár
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis
MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt.
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Országos Rendőr-főkapitányság
PRIV-DAT Dokumentum Archiváló és Tároló Kft.
Székesfehérvári Szakképzési Centrum
Szolnoki Tankerületi Központ
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározásra abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény
tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött
közös ajánlattevőnkénti bontásban,kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az
adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely
összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 37 darab egyedi szerződés (ide értve a
visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése: A II.2.14) pont folytatása:
- Soloron 40 Zrt. (1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1.)
- SCI-Hálózat zRt. (1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.)
- 4iG Nyrt. (volt HUMANsoft Kft.) (1037 Budapest, Montevideo u. 8.)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon
és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (VI. konz.):
- WSH Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 97.)
- EURO ONE Számítástechnikai Zrt. (1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.)
- Enterprise Communications Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 117-119.)
- Datron Távközlési Zrt. (1105 Budapest X. kerület, Martinovics tér 4. 01.)
Folytatás a II.2.11) pontban.
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM01ITBT17 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
48730000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei
illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
KM01ITBT17 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és megrendelések során az
alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezet:
Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Debreceni Egyetem (DE)
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
Magyar Nemzeti Levéltár
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt.
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ
Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
Érdi Szakképzési Centrum
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete
Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság
HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt.
Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft.
HungaroControl -Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkorűen Működő Részvénytársaság
Kaposvári Szakképzési Centrum
Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Korlátolt Felelősségű Társaság
Kiskunhalasi Szakképzési Centrum
Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
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Nemzeti Választási Iroda
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Oktatási Hivatal
Országos Atomenergia Hivatal
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
Országos Mozgásszervi Intézet
Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
Professzionális Mobilrádió Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Szegedi Szakképzési Centrum
Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szombathelyi Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Zala Megyei Szent Rafael Kórház Zalaegerszeg
Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározásra abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény
tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött
közös ajánlattevőnkénti bontásban,kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az
adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely
összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 43 darab egyedi szerződés (ide értve a
visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése: A II.2.14) pont folytatása:
- AREUS Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 5.)
- Invitech ICT Services Kft. (2040 Budaörs, Edison utca 4.)
- Noreg Kft. ( 1118 Budapest, Rétköz u. 5.)
- Innomatrix Services Kft. (2132 Göd, Rózsa utca 27.)
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: DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon
és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt szám
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (VII. konz.):
- Nádor Rendszerház Kft. (1152 Budapest, Telek u 7-9.)
- NTT Magyarország Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 60.)
- XS Matrix Security Solutions Kft. (1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1.)
- filter:max Kft. (1118 Budapest XI. kerület, Muskotály utca 11.)
- IT PRO QUALITY Zrt. (1139 Budapest, Váci út 91.)
Folytatás a II.2.11) pontban
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM01ITBT17 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Rész száma: 8
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
48730000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei
illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
KM01ITBT17 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitásokés megrendelések során az
alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezet:
BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Magyar Állami Operaház
Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
MVM Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Külgazdasági és Külügyminisztérium Központi Igazgatás
Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
Állami Számvevőszék
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
Debreceni Egyetem (DE)
HungaroControl -Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkorűen Működő Részvénytársaság
Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (Nemzeti Hírközlési Hatóság utódja, 2010.08.11.-től)
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározásra abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény
tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött
közös ajánlattevőnkénti bontásban,kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az
adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely
összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 24 darab egyedi szerződés (ide értve a
visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése: A II.2.14) pont folytatása:
- NetLock Kft. (1101 Budapest, Expo tér 5-7.)
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- Grepton Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon
és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt szám
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (VIII. konz.):
- IMG Solution Zrt. (1023 Budapest II. kerület, Lajos u. 26.)
- Invigor Kft. (1023 Budapest II. kerület, Bécsi út 4. 2. em.)
- Traco Zrt. (1077 Budapest VII. kerület, Izabella utca 5. pinceszint 1.)
- Valkyr Kft. (1025 Budapest, Szeréna köz 6/B)
- Szinva Net Zrt. (3518 Miskolc, Erenyő u. 1.)
Folytatás a II.2.11) pontban.
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM01ITBT17 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
48730000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei
illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KM01ITBT17 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitásokés megrendelések során az
alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezet:
Mathias Corvinus Collegium Alapítvány
NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Országos Onkológiai Intézet
Diákhitel Központ Zrt.
Agrárminisztérium
Csolnoky Ferenc Kórház
ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zrt.
Habsburg Ottó Alapítvány
Hagyományok Háza
Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ, Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Általános
Iskola
Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem (SZIE)
Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE)
Magyar Természettudományi Múzeum
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Országos Vérellátó Szolgálat
Reménysugár Habilitációs Intézet
Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szombathelyi Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározásra abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény
tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött
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közös ajánlattevőnkénti bontásban,kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az
adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely
összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 21 darab egyedi szerződés (ide értve a
visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése: A II.2.14) pont folytatása:
- Serco Zrt. (1037 Budapest, Bécsi út 314.)
- R+R Periféria Kft. (1106 Budapest, Fehér út 10.12.épület)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon
és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt szám
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (IX. konz.):
- Gloster Infokommunikációs Nyrt. (2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A.)
- TMSI Kft. (2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A. A/2. ép.)
- Networker Kft. (1125 Budapest XII. kerület, Béla király út 13/A B. ép. fszt. 3.)
- ARLITECH Kft. (2022 Tahitótfalu, Külső-Nyulas 39.)
Folytatás a II.2.11) pontban.
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM01ITBT17 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
48730000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei
illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KM01ITBT17 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitásokés megrendelések során az
alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezet:
Állami Vagyonnyilvántartási Korlátolt Felelősségű Társaság
Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE)
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató zártkörűen működő Részvénytársaság
Országos Bírósági Hivatal
Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt.
Miskolci Egyetem (ME)
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Nemzeti Választási Iroda
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Szépművészeti Múzeum
Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Tolna Megyei Balassa János Kórház
Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározásra abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény
tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött
közös ajánlattevőnkénti bontásban,kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az
adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely
összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 17 darab egyedi szerződés (ide értve a
visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése: VI.3) pont folytatása:
9. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóaz.jelét):
Gloster Infokommunikációs Nyrt, 27294260-2-13
TMSI Kft., 12221873-2-13
Networker Kft., 25112737-2-43
ARLITECH Kft., 14038668-2-13
Serco Zrt., 27880056-2-41
R+R Periféria Kft., 12221402-2-42
c) az AT-k nevét, címét és adószámát (adóaz.jelét), részaj. lehetősége esetén részenkénti bontásban;
Gloster Infokommunikációs Nyrt, 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A. 27294260-2-13
TMSI Kft., 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A. A/2. ép., 12221873-2-13
Networker Kft., 1125 Budapest XII. kerület, Béla király út 13/A B. ép. fszt. 3., 25112737-2-43
ARLITECH Kft., 2022 Tahitótfalu, Külső-Nyulas 39., 14038668-2-13
Serco Zrt., 1037 Budapest, Bécsi út 314., 27880056-2-41
R+R Periféria Kft., 1106 Budapest, Fehér út 10.12.épület, 12221402-2-42
10. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóaz.jelét):
T-Systems Magyarország Zrt., 12928099-2-44
Gamax Kft., 10383571-2-44
SYMPORT HOLDING Zrt., 14464126-2-41
c) az AT-k nevét, címét és adószámát (adóaz.jelét), részaj. lehetősége esetén részenkénti bontásban;
T-Systems Magyarország Zrt., 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36., 12928099-2-44
Gamax Kft., 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/d. II/18., 10383571-2-44
SYMPORT HOLDING Zrt., 1031 Budapest, Záhony utca 7., 14464126-2-41
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon
és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt szám
II.2.14) További információ:
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Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (X. konz.):
- SYMPORT HOLDING Zrt. (1031 Budapest, Záhony utca 7.)
- Gamax Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla út 15/d. II/18.)
- T-Systems Magyarország Zrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36)
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: 2017 /S 247 - 517926
(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: Tájékoztató a KM01ITBT17 keretmegállapodás alapján
megvalósított közbeszerzésekről
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/12/31 (éééé/hh/nn)
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V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 10
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 10 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: LicensePort Informatikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fegyvenek
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 459617580
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 459617580
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Tájékoztató a KM01ITBT17 keretmegállapodás alapján
megvalósított közbeszerzésekről
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
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Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 10
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 10 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: 99999 Informatika Kft.-USER RENDSZERHÁZ Kft.-Professzionál Zrt.-ETIAM Kft.-Officium
Irodafejlesztő Zrt.-M&M Computer Kft.-Gloster Networks Kft.-madeIT.hu Informatika Kft.-QUADRON
Kibervédelmi Kft.-Black Cell Magyarország Kft.-PiK-SYS Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alkotás u. 50.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1233288660
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1233288660
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
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A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Tájékoztató a KM01ITBT17 keretmegállapodás alapján
megvalósított közbeszerzésekről
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 10
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 10 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TIGRA Kft.-Alpha Machine Kft.-Cyber Services-DAMIT Informatika Kft.-DIGITAL Kft.-KÜRT
ZRt.-M&S ZRt.-RacioNet Zrt.-Visoft Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budaörsi út 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 499213222
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 499213222
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
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Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Tájékoztató a KM01ITBT17 keretmegállapodás alapján
megvalósított közbeszerzésekről
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 10
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 10 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: S&T Consulting Hungary Kft.-ALOHA Informatika Kft.-Delta Systems Kft.-TR Consult Kft.Pegasus Informatikai Kft.-Rufusz Computer Informatika Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Puskás Tivadar út 14.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1173261213
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1173261213
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
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(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Tájékoztató a KM01ITBT17 keretmegállapodás alapján
megvalósított közbeszerzésekről
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 10
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 10 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Sysman Informatikai Zrt.-Compliance Data Systems Zrt.-QZRT Infotech Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideo u. 10. I. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 982993997
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 982993997
vagy

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

264

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: Tájékoztató a KM01ITBT17 keretmegállapodás alapján
megvalósított közbeszerzésekről
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 10
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 10 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: WSH Kft.-EURO ONE Számítástechnikai Zrt.-Enterprise Communications Magyarország Kft.Datron Távközlési Zrt.-Soloron 40 Zrt.-SCI-Hálózat zRt.-4iG Nyrt. (volt HUMANsoft Kft.)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 97.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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: 2092904346
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2092904346
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: Tájékoztató a KM01ITBT17 keretmegállapodás alapján
megvalósított közbeszerzésekről
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 10
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 10 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Nádor Rendszerház Kft.-NTT Magyarország Kft.-XS Matrix Security Solutions Kft.-filter:max
Kft.-IT PRO QUALITY Zrt.-AREUS Zrt.-Invitech ICT Services Kft.-Noreg Kft.-Innomatrix Services Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Telek u 7-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1152
Ország: HU
E-mail:
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Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 211269022
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 211269022
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: Tájékoztató a KM01ITBT17 keretmegállapodás alapján
megvalósított közbeszerzésekről
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 10
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 10 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: IMG Solution Zrt.-Invigor Kft,-Traco Zrt.-Valkyr Kft.-Szinva Net Zrt.-NetLock Kft.-Grepton Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lajos u. 26.
Város: Budapest
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NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1813907875
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1813907875
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: Tájékoztató a KM01ITBT17 keretmegállapodás alapján
megvalósított közbeszerzésekről
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 10
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 10 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: R+R Periféria Kft.-Gloster Infokommunikációs Nyrt-TMSI Kft.-Networker Kft.-ARLITECH Kft.Serco Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fehér út 10.12.épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 143913411
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 143913411
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: Tájékoztató a KM01ITBT17 keretmegállapodás alapján
megvalósított közbeszerzésekről
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 10
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 10 (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
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zrt.-SYMPORT HOLDING Zrt.-Gamax Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 36
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1589908985
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1589908985
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § szerinti adatok:
1. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóaz.jelét):
LicensePort Zrt., 23497454-2-43
c) az AT-k nevét, címét és adószámát (adóaz.jelét), részaj. lehetősége esetén részenkénti bontásban;
LicensePort Zrt., 1116 Etyek, Fegyvernek, 23497454-2-43
2. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóaz.jelét):
99999 Informatika Kft., 13854964-2-43
USER RENDSZERHÁZ Kft., 13799504-2-41
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Professzionál Zrt., 13369657-2-43
ETIAM Kft., 24909707-2-06
Officium Irodafejlesztő Zrt., 27427604-2-41
M&M Computer Kft., 10582048-2-02
Gloster Networks Kft., 13287041-2-13
madeIT.hu Informatika Kft., 23096682-2-42
QUADRON Kibervé delmi Kft., 24919414-2-41
Black Cell Magyarország Kft., 22793348-2-42
PiK-SYS Kft., 10560677-2-43
c) az AT-k nevét, címét és adószámát (adóaz.jelét), részaj. lehetősége esetén részenkénti bontásban;
99999 Informatika Kft., 1123 Budapest, Alkotás u. 55-61., 13854964-2-43
USER RENDSZERHÁZ Kft., 1039 Budapest, Zöld utca 2., 13799504-2-41
Professzionál Zrt., 1122 Budapest XII. kerület, Pethényi köz 7., 13369657-2-43
ETIAM Kft., 6726 Szeged, Vellay Imre utca 39., 24909707-2-06
Officium Irodafejlesztő Zrt., 1044 Budapest, Óradna utca 4., 27427604-2-41
M&M Computer Kft., 7623 Pécs, Mártírok u 42., 10582048-2-02
Gloster Networks Kft., 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A. A/2. ép., 13287041-2-13
madeIT.hu Informatika Kft., 1143 Budapest, Semsey Andor u. 25., 23096682-2-42
QUADRON Kibervé delmi Kft., 1051 Budapest, Sas u.10-12., 24919414-2-41
Black Cell Magyarország Kft., 1064 Budapest, Vörösmarty utca 67. IV. em., 22793348-2-42
PiK-SYS Kft., 1095 Budapest, Boráros tér 7. II. lph 7., 10560677-2-43
3. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóaz.jelét):
TIGRA Kft., 12218778-2-43
Alpha Machine Kft., 14707126-2-43
Cyber Services Zrt., 24800282-2-42
DAMIT Informatika Kft., 13596789-2-06
DIGITAL Kft., 10406115-2-06
KÜRT ZRt., 11780359-2-43
M&S ZRt., 14409471-2-41
RacioNet Zrt., 13846606-2-43
Visoft Kft., 12978881-2-43
c) az AT-k nevét, címét és adószámát (adóaz.jelét), részaj. lehetősége esetén részenkénti bontásban;
TIGRA Kft., 1118 Budapest XI. kerület, Budaörsi út 64., 12218778-2-43
Alpha Machine Kft., 1123 Budapest, Táltos utca 1., 14707126-2-43
Cyber Services Zrt., 1089 Budapest, Elnök utca 1., 24800282-2-42
DAMIT Informatika Kft., 6725 Szeged, Hópárduc utca 7. fszt 3., 13596789-2-06
DIGITAL Kft., 6723 Szeged, Csongrádi sgt. 83., 10406115-2-06
KÜRT ZRt., 1118 Budapest, Rétköz u. 5., 11780359-2-43
M&S ZRt., 1136 Budapest, Pannónia u. 17/a. fszt. 4., 14409471-2-41
RacioNet Zrt., 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 3/A., 13846606-2-43
Visoft Kft., 1119 Budapest XI. kerület, Than Károly utca 17., 12978881-2-43
4. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóaz.jelét):
S&T Consulting Hungary Kft., 11779177-2-44
ALOHA Informatika Kft., 12147784-2-43
Delta Systems Kft., 13978774-2-41
TR Consult Kft., 11992323-2-41
Pegasus Informatikai Kft., 13601247-2-41
Rufusz Computer Informatika Zrt., 13644545-2-43
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c) az AT-k nevét, címét és adószámát (adóaz.jelét), részaj. lehetősége esetén részenkénti bontásban;
S&T Consulting Hungary Kft., 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14., 11779177-2-44
ALOHA Informatika Kft., 1117 Budapest, Alíz u. 1. B. 7. emelet, 12147784-2-43
Delta Systems Kft., 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74., 13978774-2-41
TR Consult Kft., 1037 Budapest, Montevideo utca 8., 11992323-2-41
Pegasus Informatikai Kft., 1023 Budapest II. kerület, Lajos u. 26., 13601247-2-41
Rufusz Computer Informatika Zrt., 1111 Budapest XI. kerület, Budafoki út 59., 13644545-2-43
5. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóaz.jelét):
Sysman Informatikai Zrt., 12948901-2-41
Compliance Data Systems Zrt., 32010266-2-41
QZRT Infotech Kft., 24246897-2-43
Folytatás a VI.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: 36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: 36 18828593
Internetcím (URL):
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.
A VI.3) pont folytatása:
5. rész
c) az AT-k nevét, címét és adószámát (adóaz.jelét), részaj. lehetősége esetén részenkénti bontásban;
Sysman Informatikai Zrt., 1037 Budapest, Montevideo u. 10. I. em., 12948901-2-41
Compliance Data Systems Zrt., 1037 Budapest, Montevideo utca 2/b., 32010266-2-41
QZRT Infotech Kft., 1121 Budapest XII. kerület, Árnyas út 3/B, 24246897-2-43
6. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
WSH Kft., 12048898-2-43
EURO ONE Számítástechnikai Zrt., 10649297-2-44
Enterprise Communications Magyarország Kft, 13835462-2-41
Datron Távközlési Zrt., 24149903-2-42
Soloron 40 Zrt., 26789402-2-41
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SCI-Hálózat zRt., 12402179-2-42
4iG Nyrt. (volt HUMANsoft Kft.), 10239025-2-44
c) az AT-k nevét, címét és adószámát (adóaz.jelét), részaj. lehetősége esetén részenkénti bontásban;
WSH Kft., 1117 Budapest, Budafoki út 97., 12048898-2-43
EURO ONE Számítástechnikai Zrt., 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52., 10649297-2-44
Enterprise Communications Magyarország Kft, 1138 Budapest, Váci út 117-119., 13835462-2-41
Datron Távközlési Zrt., 1105 Budapest X. kerület, Martinovics tér 4. 01., 24149903-2-42
Soloron 40 Zrt., 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1., 26789402-2-41
SCI-Hálózat zRt., 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125., 12402179-2-42
4iG Nyrt. (volt HUMANsoft Kft.), 1037 Budapest, Montevideo u. 8., 10239025-2-44
7. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóaz.jelét):
Nádor Rendszerház Kft., 10507326-2-42
NTT Magyarország Kft., 12655085-2-43
XS Matrix Security Solutions Kft., 25842427-2-41
filter:max Kft., 12982121-2-43
IT PRO QUALITY Zrt., 25798555-2-41
AREUS Zrt., 23469507-2-41
Invitech ICT Services Kft., 25836965-2-44
Noreg Kft., 12395183-2-43
Innomatrix Services Kft., 14175620-2-13
c) az AT-k nevét, címét és adószámát (adóaz.jelét), részaj. lehetősége esetén részenkénti bontásban;
Nádor Rendszerház Kft., 1152 Budapest, Telek u 7-9., 10507326-2-42
NTT Magyarország Kft., 1117 Budapest, Budafoki út 60., 12655085-2-43
XS Matrix Security Solutions Kft., 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1., 25842427-2-41
filter:max Kft., 1118 Budapest XI. kerület, Muskotály utca 11., 12982121-2-43
IT PRO QUALITY Zrt., 1139 Budapest, Váci út 91., 25798555-2-41
AREUS Zrt., 1037 Budapest, Montevideo u. 5., 23469507-2-41
Invitech ICT Services Kft., 2040 Budaörs, Edison utca 4., 25836965-2-44
Noreg Kft., 1118 Budapest, Rétköz u. 5., 12395183-2-43
Innomatrix Services Kft., 2132 Göd, Rózsa utca 27., 14175620-2-13
8. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóaz.jelét):
IMG Solution Zrt., Lajos u. 26., 28771315-2-44
Invigor Kft., 14757671-2-41
Traco Zrt., 11856403-2-42
Valkyr Kft., 14998603-2-41
Szinva Net Zrt., 24962106-2-05
NetLock Kft., 12201521-2-42
Grepton Zrt., 12613056-2-42
c) az AT-k nevét, címét és adószámát (adóaz.jelét), részaj. lehetősége esetén részenkénti bontásban;
IMG Solution Zrt., 1023 Budapest II. kerület, Lajos u. 26., 28771315-2-44
Invigor Kft., 1023 Budapest II. kerület, Bécsi út 4. 2. em., 14757671-2-41
Traco Zrt., 1077 Budapest VII. kerület, Izabella utca 5. pinceszint 1., 11856403-2-42
Valkyr Kft., 1025 Budapest, Szeréna köz 6/B, 14998603-2-41
Szinva Net Zrt., 3518 Miskolc, Erenyő u. 1., 24962106-2-05
NetLock Kft., 1101 Budapest, Expo tér 5-7., 12201521-2-42
Grepton Zrt., 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52., 12613056-2-42
Folytatás a 10. rész II.2.11) pontjában.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
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Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: 36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: 36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/19 (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
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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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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (20204/2022)
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: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731591214
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Katalin
Telefon: +36 306226177
E-mail: kovacskatalin@kaposmenti.hu
Fax: +36 17996506
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kaposvar.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15734453220
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 17-19.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Katalin
Telefon: +36 306226177
E-mail: kovacskatalin@kaposmenti.hu
Fax: +36 17996506
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://zalaegerszeg.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15734202219
Postai cím: Óváros Tér 9.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Katalin
Telefon: +36 306226177
E-mail: kovacskatalin@kaposmenti.hu
Fax: +36 17996506
Internetcím(ek):
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Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.vpmegye.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15727000207
Postai cím: Városháza Tér 1
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Katalin
Telefon: +36 306226177
E-mail: kovacskatalin@kaposmenti.hu
Fax: +36 17996506
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://dunaujvaros.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15729590211
Postai cím: Fő Tér 6.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Katalin
Telefon: +36 306226177
E-mail: kovacskatalin@kaposmenti.hu
Fax: +36 17996506
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://tatabanya.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15733658218
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 1-3
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Katalin
Telefon: +36 306226177
E-mail: kovacskatalin@kaposmenti.hu
Fax: +36 17996506
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.szombathely.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
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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: ESCO szolgáltatás nyújtása
Hivatkozási szám: EKR000977472022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71314000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Közös Ajánlatkérők az ún. „KaposGrid” projekt keretében egyeztető tárgyalások útján elhatározták, hogy
az energia hatékony felhasználása, a kommunális energiaköltségek folyamatos csökkentése érdekében
településeiken közös erővel SMART GRID hálózatra épülő, átfogó energetikai modernizációs, azaz energia
infrastruktúra korszerűsítési beruházást hajtanak végre.
Közös Ajánlatkérők, mint 6 Megyei Jogú Város 2016. október 20-án konzorciumi szerződést kötött a KaposGrid
projekt megvalósítása céljából "KaposGrid Smart Urban Energy Project" néven. A konzorciumi szerződés
megkötésekor Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatát választották a Konzorcium vezetőjének, Közös
Ajánlatkérők képviselőjének.
Az Energiahatékonysági Szolgáltatás keretében, mintegy a szolgáltatás előkészítéseként a Nyertes Ajánlattevő
a Műszaki leírásban meghatározottak szerint, saját költségére és saját kockázatára szolgáltatás keretében
megvalósuló energiahatékonysági korszerűsítést végez, majd a korszerűsítési szolgáltatások megvalósulását
követően azok üzemeltetését és karbantartását végzi a szerződében meghatározott időtartamra. A Nyertes
Ajánlattevő a szerződés szerinti feladatait, ún. ESCO konstrukció, ESCO szolgáltatás keretében valósítja meg,
azaz mind az energiahatékonysági korszerűsítési tevékenységet, mind pedig az üzemeltetési és karbantartási
feladatokat magában foglaló szolgáltatást nyújt akként, hogy a Nyertes Ajánlattevő valamennyi szerződés
szerinti feladatát saját költségén és saját kockázatára végzi el (továbbiakban: ESCO szolgáltatás vagy úgy is, mint
Energiahatékonysági szolgáltatás). Az ESCO szolgáltatás ellenértékeként Közös Ajánlatkérők szolgáltatási díjat
fizetnek a Nyertes Ajánlattevő részére.
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II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (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: ESCO szolgáltatás nyújtása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

71314000-2

További tárgyak:

71314200-4

Kiegészítő szójegyzék

71314300-5
71314310-8
71315000-9
71315300-2
09332000-5
31527260-6
34928500-3
45261400-8
45453100-8
50232100-1
50232110-4
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211,HU212,HU213,HU222,HU223,HU232 A teljesítés fő helyszíne: Kaposvár, Zalaegerszeg,
Veszprém, Dunaújváros, Szombathely, Tatabánya, a felsorolt városokon belül a kivitelezés pontos
helyszíneit a Műszaki Leírás határozza meg.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Energiahatékonysági Szolgáltatás keretében, mintegy a szolgáltatás előkészítéseként a Nyertes Ajánlattevő
a Műszaki leírásban meghatározottak szerint, saját költségére és saját kockázatára szolgáltatás keretében
megvalósuló energiahatékonysági korszerűsítést végez, majd a korszerűsítési szolgáltatások megvalósulását
követően azok üzemeltetését és karbantartását végzi a szerződében meghatározott időtartamra.
Az esco szolgáltatói szerződés egy energetikai beruházási és egy üzemeltetési-szolgáltatói szerződést foglal
magában. Az energetikai beruházás komplex és költséges, természetéből adódóan megtérülése (és ezzel
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összhangban az beruházás révén létrehozott eszközök avulása) iparági benchmarkok alapján tipikusan 2-20 éves
időtartamúak (beruházás altípusától függően: napelem, közvilágítás, épület-energetikai korszerűsítés). Ezzel
összhangban a nemzetközi gyakorlatban a tipikus esco szolgáltatási szerződések is 2-20 éves futamidejűek. A
meghatározott szerződéses konstrukció alapvető hosszútávú szerződéses kötelmet igényel, tekintettel az egyes
beruházások megtérülési idejére.
A KaposGrid projekt során megvalósuló szolgáltatások különösen számszerűsítve az alábbi műszaki tartalmat
jelentik:
• 108 épületen épületenergetikai felújítás elvégzése (fűtéskorszerűsítés, belső világítás, szigetelés és nyílászárócsere),
Épületek száma (db): 108
Éves energia megtakarítás (MWh): 7730
• 112 épületen napelemes rendszer telepítése (9,2 MWp összteljesítményű),
Rendszerek száma (db): 112
Tervezett teljesítmény (kW): 9200
Éves energiatermelés (MWh): 10900
• Közvilágítási felújítás (26679 db lámpatest energiatakarékosabbra cseréje),
Lámpatestek száma (db): 26679
Éves energia megtakarítás (MWh): 7540
4 településen Villamosenergia-tároló létesítése
• 14 MW teljesítményű, 28 MWh kapacitású energiatárolós rendszer telepítése és üzemeltetése.
Tervezett teljesítmény (MW): 14
Tevezett kapacitás (MWh): 28
• legalább 4 településen - komplex, intelligens közvilágítási projekt végrehajtása - legalább 20.000 fénypontra
vonatkozóan, melynek része a finanszírozás megteremtése mellett a tervezés, az engedélyeztetés, a kivitelezés, az
intelligens vezérlés kiépítése és az üzemeltetés is.
- Smart Grid irányítási és vezérlési rendszer
A) Energiahatékonysági korszerűsítési szolgáltatás elemei:
a) engedélyes és kiviteli tervek elkészítése
b) épületenergetikai és energiahatékonysági korszerűsítések a Műszaki leírásban meghatározott épületek
vonatkozásában
c) napelemes rendszerek kivitelezése
d) energiatároló megoldások kivitelezése
e) közvilágítás korszerűsítés
f) smart-grid rendszerek kiépítése
Az a)-f) pontban foglaltak célja annak előkészítése és biztosítása, hogy a Nyertes Ajánlattevő energiahatékony
üzemeltetést tudjon vállalni és energiahatékonysági szolgáltatást tudjon nyújtani a Közös Ajánlatkérők részére.
Ezeket a Nyertes Ajánlattevő saját költségén és saját kockázatára köteles elvégezni a Műszaki Leírásban foglaltak
szerint. Ezen feladatok részét képezi az engedélyes tervek és kiviteli dokumentáció elkészítése és beszerzése is,
amennyiben azok jogszabály alapján szükségesek, és még nem állnak a Közös Ajánlatkérők rendelkezésére. A
tervezési feladatokat a Nyertes Ajánlattevő a vonatkozó, hatályos jogszabályoknak megfelelően, kellő szakmai
alapossággal köteles ellátni, amelynek során köteles betartani minden jogszabályi előírást, vagy tervezésre
vonatkozó szakmai szabályt. A Nyertes Ajánlattevő felelőssége, hogy a tervezési feladatokat olyan határidővel
végezze el, amelyek a Szerződés teljesítési határidejéhez megfelelőnek minősül.
B) Üzemeltetés és karbantartás:
Az Energiahatékonysági Szolgáltatás körében korszerűsített, alkalmazott, felszerelt eszközök, berendezések, és a
smart-grid rendszer folyamatos üzemeltetése és karbantartása a Közös Ajánlatkérői városokban, a szerződésben
meghatározott 144 hónapos időtartamra.
A Nyertes Ajánlattevő az Üzemeltetési Időszak alatt jogosult és köteles az Eszközök saját költségén és saját
kockázatára való üzemeltetésére. Az Üzemeltetési Időszak kezdete az az időpont, amikor az Energiahatékonysági
korszerűsítési szolgáltatások valamennyi Közös Ajánlatkérő városában, teljes körűen, üzemkész állapotban
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rendelkezésre állnak, és azok üzemeltetése műszakilag is megkezdődhet, és ennek tényét jegyzőkönyvben
rögzítik.
A Nyertes Ajánlattevő köteles az Energiahatékonysági szolgáltatást az Üzemeltetési Időszak alatt folyamatosan
nyújtani, ennek keretében az Eszközöket rendeltetésszerűen az Üzemeltetési Időszakban folyamatosan és
üzembiztosan működtetni, karbantartani, szükség esetén javítani, cserélni. Rendeltetésszerű működtetés alatt az
európai villamos-gépészeti tervező, szerelő és szolgáltató iparban általánosan elfogadott, hatékony és gazdaságos
működtetésére és karbantartására rendszeresen alkalmazott, folyamatosan változó gyakorlatot, módszereket,
technikákat, normákat, szabványokat és korlátozásokat szükséges érteni, ideértve minden nemzeti és Európai
Uniós szabvány rendelkezését, a vonatkozó önkormányzati rendelkezéseket, szakmai kamarai előírásokat, és
minden vonatkozó jogszabályt.
A Nyertes Ajánlattevő felelős azért, hogy az üzemeltetés és az Energiahatékonysági Szolgáltatás a
jogszabályoknak, az engedélyeknek és a hatósági előírásoknak megfelelően történjen. A Nyertes Ajánlattevőnek
rendelkeznie kell minden olyan műszaki, infrastrukturális és személyi feltétellel, amely az üzemeltetési
tevékenység megfelelő színvonalú ellátásához szükséges.
A Nyertes Ajánlattevő köteles az üzemeltetéshez szükséges engedélyek saját költségen történő beszerzésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
x 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
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A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 160 - 456849
(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: ESCO szolgáltatás nyújtása
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 - 013940 (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
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Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (1) bekezdése alapján a részvételi felhívást visszavonta.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
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21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap (20093/2022)
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: 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.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
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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

285

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
32320000-2
II.1.3) A szerződés típusa
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.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás
céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Képvágó pult beszerzése és supportja
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék

286

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
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
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: Stúdió kamerák és kiegészítők beszerzése,supportja
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék

287

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
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
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: Prof. kamera állványok beszerzése és supportja
Rész száma: 3
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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
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
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
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Elnevezés: Távolról vezérelt prof. kameramozgató fej rendszer
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

289

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
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: 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:
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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,
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
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
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II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: TV stúdió hangpult+kieg.elemek beszerz.,supportja
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

291

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,
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
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
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II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 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.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
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Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Konfigurálható valós idejű átviteli rendszerbőv.
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

293

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
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
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
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IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 156 - 447032
(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: Képvágó pult beszerzése és supportja
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 - 017092 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
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V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Stúdió kamerák és kiegészítők beszerzése,supportja
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 - 017092 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Prof. kamera állványok beszerzése és supportja
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 - 017092 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
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Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: Távolról vezérelt prof. kameramozgató fej rendszer
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 - 017092 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 5 Elnevezés: Professzionális hibrid router beszerzése,supportja
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 - 017092 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 6 Elnevezés: TV stúdió hangpult+kieg.elemek beszerz.,supportja
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 - 017092 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
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A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 7 Elnevezés: Broadcast monitorok beszerzésére
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 - 017092 (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)
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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:
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: 8 Elnevezés: Konfigurálható valós idejű átviteli rendszerbőv.
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 - 017092 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
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(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A Kbt. 53. § (1) bekezdésére az Ajánlatkérő a tárgyi eljárás ajánlati felhívásának visszavonásáról határozott.
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. § alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/19 (éééé/hh/nn)
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Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap (20095/2022)
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: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosítószám: 18091715444
Postai cím: Kunigunda Útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzés Közbeszerzés
Telefon: +36 13533200
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Fax: +36 14280209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtva.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MTVA 1-es studió technikai megújítása II.
Hivatkozási szám: EKR001241402022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

304

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
32320000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződések keretében MTVA 1-es stúdió technikai megújítása II.
I. részben: adásvételi szerződés keretében az MTVA részére audiotechnikai eszközök és kiegészítők beszerzése a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
II. részben: adásvételi szerződés keretében az MTVA részére Professzionális kameramozgató beszerzése a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
III. részben: adásvételi szerződés keretében az MTVA részére intercom, azaz utasító rendszer bővítése és supportja
a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
IV. részben: adásvételi szerződés keretében az MTVA részére video rendszerelemek beszerzése a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározottak szerint.
V. részben: adásvételi szerződés keretében az MTVA részére broadcast videó mérőalrendszer beszerzése a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
VI. részben: adásvételi szerződés keretében az MTVA részére vezérlő rendszer bővítése a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározottak szerint.
VII. részben: adásvételi szerződés keretében az MTVA részére UHD konverter beszerzése a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározottak szerint.
VIII. részben: adásvételi szerződés keretében az MTVA részére UHD konverter beszerzése (MADI ki és bejáratokkal)
a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
IX. részben: adásvételi szerződés keretében az MTVA részére UHD konverter beszerzése (Ember+ protokollon
vezérelhető) a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
X. részben: adásvételi szerződés keretében az MTVA részére hangkeverő rendszer és kiegészítői beszerzése és
telepítése és supportja a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás
céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
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Elnevezés: Audiotechnikai eszközök és kiegészítők beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
32341000-5
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 közbeszerzés tárgya:
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap kapacitásainak bővítéséhez új helyszínen kíván létrehozni
videotechnikai és audiotechnikai rendszert, a megnövekedett gyártási igényekhez igazodva, ennek megfelelően
audiotechnikai eszközöket és kiegészítőket kíván beszerezni. Feltétlenül szükséges, hogy a beszerzésre kerülő új
eszközök mindenben kompatibilisek legyenek az MTVA meglévő eszközeivel, rendszereivel.
Beszerzésre kerülő eszközök összesen:
Összesen 13 db Digitális két csatornás vezeték nélküli mikrofon vevő, 26 db vezeték nélküli digitális kézi mikrofon,
26 db mikrofonfej, 26 db vezeték nélküli digitális zseb adó, 30 db csíptetős mikrofon kapszula modul, 30 db
csíptetős mikrofon kábel, 7db akkumulátor töltő állomás, 52 db akkumulátor, 52 db elemtartó adapter,14 db töltő
modul, 52 db akkumulátor, 52 db elemtartó adapter, 14 db töltő modul, 20 db vezeték nélküli fülmonitor szett, 3
db Aktív 8-csatornás antennaösszegző, 2 db 8 csatornás antenna splitter, 2 db 2x4 csatornás antenna összegző, 6
db irányított aktív lap antenna, 6 db helikális antenna, 4 db passzív antenna, 3 db 3 csatornás passzív antennajel
szétosztó, 2 db multizone disztribútor, 2db konténer mikrofon vevőkhöz, 1db konténer kézi adókhoz és tartozékai
számára, 1 db konténer zseb adókhoz és tartozékai számára, 1 db konténer a töltő állomások számára, 2 db nagy
konténer a fülmonitorok számára, 1 db kompakt konténer a fülmonitorok számára, 2 db konténer az antenna
szétosztáshoz, 3 db koffer irányított aktív lap antennához, 3 db koffer helikális antennához, 2 db koffer passzív
antennához, 2 db fa dobozos aktív stúdió monitor, 2 db aktív stúdió monitor, 12 db aktív stúdió monitor, 4 db
aktív stúdió monitor, 10 db aktív stúdió monitor, 1 db aktív stúdió mélynyomó, 4 db SDI audió monitorozó, 1
db 12G SDI UHD audió monitorozó, 4 db madi monitorozó, 6 db hangerő szabályzó, 4 db kulissza hangfal, 2 db
kulissza erősítő, 1 db CD/SD/CF lejátszó, 1 db SD/CF lejátszó, 1 db hangkártya, 1 db audió effekt, 1 db 64 csatornás
hangrögzítő, 1 db MADI szinkronizáló eszköz, 1db A/D és D/A konverter, 3 db MADI / SoudGrid konverter, 3 db
MADI splitter és konverter
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
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
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II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Professzionális kameramozgató beszerzése
Rész száma: 2
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 közbeszerzés tárgya:
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap kapacitásainak bővítéséhez új helyszínen kíván létrehozni
videotechnikai és audiotechnikai rendszert, a megnövekedett gyártási igényekhez igazodva, ennek megfelelően
professzionális kameramozgató rendszert kíván beszerezni. Feltétlenül szükséges, hogy a beszerzésre kerülő új
eszközök mindenben kompatibilisek legyenek az MTVA meglévő eszközeivel, rendszereivel. Feltétlenül szükséges,
hogy a beszerzésre kerülő új eszköz mindenben kompatibilisek legyenek az MTVA meglévő eszközeivel,
rendszereivel, úgy mint Sony HSC-300, SONY HDC-3500 stúdió kamera, mint főegységek.
Beszerzésre kerülő eszközök összesen: 1db kameramozgató eszköz és kiegészítői.
A szállításra kerülő kameramozgatónak tartalmaznia kell minden olyan kiegészítő elemet, mely biztosítja az
AK meglévő eszközeivel történő együttműködést, kompatibilitást. A szállításra kerülő kameramozgatónak egy
egységes működő rendszert kell alkotnia a hozzá tartozó szükséges kiegészítőkkel.
Az ajánlatkérő rendelkezik Jimmy Jib Triangle Pro típusú kameramozgató eszközzel. Az üzemfenntartást,
cserekompatibilitást és a műszaki homogenitást szem előtt tartva a megajánlott eszközöknek teljes mértékben
kompatibilisnek kell lennie a már meglévő eszközzel.
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
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
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II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Intercom, utasító rendszer bővítése és supportja
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
32321200-1
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 közbeszerzés tárgya:
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap kapacitásainak bővítéséhez új helyszínen kíván létrehozni
videotechnikai és audiotechnikai rendszert, a megnövekedett gyártási igényekhez igazodva, ennek megfelelően
bővíteni kívánja utasító (Intercom) rendszerét. Feltétlenül szükséges, hogy a beszerzésre kerülő új eszközök és
szoftverek mindenben kompatibilisek legyenek az MTVA székházban jelenleg is működő utasító rendszerrel!
Beszerzésre kerülő eszközök összesen:
6db 32 gombos V-szériás Iris, analóg&IP utasító panel, kapcsolós; 8db 12 gombos V-szériás Iris, analóg&IP utasító
panel, nyomógombos; 4db 12 gombos V-szériás desktop , analóg&IP utasító panel, nyomógombos; 18db VSzériás utasító panelekhez mikrofonok, 340mm; 10db BeltPack (massziv, 4+1 programozhato hivogombos, OLED
kijelzős, vezetek nelkuli egyseg) headset nelkul (1,9 GHz); 2db 5 férőhelyes automata akkumulátor töltő; 10db Egy
oldalú fejbeszélő; 2db Aktiv antenna EU tapegyseggel (1,9 GHz); 1db Rádió központ, egymástól független 2db
vezeték nélküli VHF rendszer kiszolgálására; 15db Professzionális kézi adóvevő; 15db fejbeszélő; 3db töltőmodul;
1db egyedileg gyártott fiókos tároló.
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
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: Video rendszerelemek beszerzése
Rész száma: 4
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
32324300-3
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 közbeszerzés tárgya:
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap kapacitásainak bővítéséhez új helyszínen kíván létrehozni
videotechnikai és audiotechnikai rendszert, a megnövekedett gyártási igényekhez igazodva, ennek megfelelően
videotechnikai rendszerelemeket kíván beszerezni. Feltétlenül szükséges, hogy a beszerzésre kerülő új eszközök
mindenben kompatibilisek legyenek az MTVA meglévő eszközeivel, rendszereivel, 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 összesen: 1db kártyás frame, 2db tápegység, 10db Kártyákhoz adó SFP, 6db
Kártyákhoz adó vevő SFP, valamint az alábbi Broadcast videó rendszerelemek: 4db 12G SDI/optika átalakító kártya,
3db Analóg szinkronjel szétosztó kártya, 4db Analóg szinkronjel szétosztó kártya, 4db Kétbemenetes SDI szétosztó
kártya, 6db 12G optika HDMI átalakító SFP-vel, 6db 12G SDI optika átalakító SFP-vel, 12db 12G optika SDI átalakító
SFP-vel, 25db SDI HDMI átalakító SFP-vel, 4db HDMI SDI átalakító SFP-vel.
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
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: Broadcast videó mérőalrendszer beszerzése
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
32324300-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya:
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap kapacitásainak bővítéséhez új helyszínen kíván létrehozni
videotechnikai és audiotechnikai rendszert, a megnövekedett gyártási igényekhez igazodva, ennek megfelelően
broadcast videó mérőalrendszert kíván beszerezni. Feltétlenül szükséges, hogy a beszerzésre kerülő új eszközök
mindenben kompatibilisek legyenek az MTVA meglévő eszközeivel, rendszereivel. Amelyek 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 összesen:
Összesen 2 db Mérőműszer, 2 db tápegység mérőműszerhez, 2 db dual beszerelő keret mérőműszerhez, 2 db
vakpanel beszerelő kerethez, 2 db Analizátor/Generátor mérőműszer.
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
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: Vezérlő rendszer bővítése
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30232700-1
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 közbeszerzés tárgya:
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap kapacitásainak bővítéséhez új helyszínen kíván létrehozni
videotechnikai és audiotechnikai rendszert, a megnövekedett gyártási igényekhez igazodva, ennek megfelelően
broadcast vezérlő rendszer bővítéséhez kíván részegységeket beszerezni. Feltétlenül szükséges, hogy a
beszerzésre kerülő új eszközök mindenben kompatibilisek legyenek az MTVA meglévő eszközeivel, rendszereivel.
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Beszerzésre kerülő eszközök összesen: 4 db 2RU kontrol panel, 4 db 1RU kontrol panel, 2 db 1RU enc kontrol
panel, 4 db asztali panel, 5 db szoftver panel, 1 db webpanel, 4 db GPIO panel, 1 db kapcsolat licenc csomag.
Az ajánlatkérő rendelkezik jelenleg is Lawo VSM vezérlő rendszerrel és kiépített hálózattal. A megajánlott
eszközöknek teljes mértékben kompatibilisnek kell lennie a meglévő vezérlő rendszerrel és részegységeivel.
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
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: UHD konverter beszerzése
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
32324300-3
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 közbeszerzés tárgya:
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap kapacitásainak bővítéséhez új helyszínen kíván létrehozni
videotechnikai és audiotechnikai rendszert, a megnövekedett gyártási igényekhez igazodva, ennek UHD
konvertert kíván beszerezni. Feltétlenül szükséges, hogy a beszerzésre kerülő új eszközök mindenben
kompatibilisek legyenek az MTVA meglévő eszközeivel, rendszereivel. Amelyek 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 összesen: 2db UHD konverter.
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
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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
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: UHD konverter beszerzése (MADI ki és bejáratokkal)
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
32324300-3
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 közbeszerzés tárgya:
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap kapacitásainak bővítéséhez új helyszínen kíván létrehozni
videotechnikai és audiotechnikai rendszert, a megnövekedett gyártási igényekhez igazodva, ennek megfelelően
UHD konverter MADI ki és bejáratokkal kíván beszerezni. Feltétlenül szükséges, hogy a beszerzésre kerülő új
eszközök mindenben kompatibilisek legyenek az MTVA meglévő eszközeivel, rendszereivel. Amelyek 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 összesen: 2db UHD konverter MADI ki és bejáratokkal.
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
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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: UHD konverter (Ember+ protokollon vezérelhető)
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
32324300-3
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 közbeszerzés tárgya:
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap kapacitásainak bővítéséhez új helyszínen kíván létrehozni
videotechnikai és audiotechnikai rendszert, a megnövekedett gyártási igényekhez igazodva, ennek megfelelően
részére Ember+ protokollon vezérelhető UHD konvertert kíván beszerezni. Feltétlenül szükséges, hogy a
beszerzésre kerülő új eszközök mindenben kompatibilisek legyenek az MTVA meglévő eszközeivel, rendszereivel.
Amelyek 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 és VSM vezérlő rendszer.
Beszerzésre kerülő eszközök összesen: 2db Ember+ protokollon vezérelhető UHD konverter.
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
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
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II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Hangkeverő rendszer és kiegészítői beszerzése
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

313

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
32342420-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1037 Budapest, Kunigunda útja .
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya:
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap kapacitásainak bővítéséhez új helyszínen kíván létrehozni
videotechnikai és audiotechnikai rendszert, a megnövekedett gyártási igényekhez igazodva, ennek megfelelően
hangkeverő rendszer és kiegészítőit kíván beszerezni. Feltétlenül szükséges, hogy a beszerzésre kerülő új
eszközök mindenben kompatibilisek legyenek az MTVA meglévő eszközeivel, rendszereivel.
Beszerzésre kerülő eszközök összesen:
Összesen: 1db 32 faderes hangkeverő kezelő felület, 1db 24 faderes hangkeverő kezelő felület, 2db Hangkeverő
rendszer végrehajtó egysége, 3 db nagyméretű stagebox, 4db közepes méretű stagebox, 2 db lokális bővítő
egység, 4db AVB kompatibilis switch, 1db redundáns soundgrid szerver pár rendszer, 1db host PC a soundgrid
szerverhez, 2db MADI illesztő a soundgrid szerver pár rendszerhez, 1 db 128 hangsávot rögzítő rendszer és
munkaállomás, 128 hangsávot rögzítő rendszer és munkaállomás MADI illesztéssel.
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
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
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Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 164 - 463731
(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: Audiotechnikai eszközök és kiegészítők 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 - 017706 (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)
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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:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Professzionális kameramozgató 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 - 017706 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
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(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Intercom, utasító rendszer bővítése és supportja
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 - 017706 (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:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

317

Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: Video rendszerelemek 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 - 017706 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 5 Elnevezés: Broadcast videó mérőalrendszer 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)
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Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 017706 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 6 Elnevezés: Vezérlő rendszer bővítése
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 - 017706 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
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Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 7 Elnevezés: UHD konverter 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 - 017706 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
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vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 8 Elnevezés: UHD konverter beszerzése (MADI ki és bejáratokkal)
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 - 017706 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 9 Elnevezés: UHD konverter (Ember+ protokollon vezérelhető)
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 - 017706 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 10 Elnevezés: Hangkeverő rendszer és kiegészítői beszerzése
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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 - 017706 (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:
Ajánlatkérő a tárgyi eljárásban a Kbt. 53. § (1) bek. alapján az ajánlati felhívás visszavonása mellett döntött.
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: A Kbt. 148. § alapján
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
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Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság (20013/2022)
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: Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11283144217
Postai cím: Kölesdi Út 46.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bojtor Gábor
Telefon: +36 306192145
E-mail: dr.bojtor.gabor@mezofoldviz.hu
Fax: +36 306192145
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mezofoldviz.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: Közszolgáltató
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: Víz
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: haszongépjárművek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000551652022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

326

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34100000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
20 db új haszongépjármű leszállítása, fenntartása, flottarendszerű üzemeltetése tartós bérlet formájában 60
hónapra, ebből 16 db közepes zárt furgon típusú gépjármű, 1 db Pick Up extra kabin 4x4 típusú gépjármű, 3 db kis
zárt furgon típusú gépjármű.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 323905680,00 (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: Haszongépjárművek beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34100000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
20 db új haszongépjármű leszállítása, fenntartása, flottarendszerű üzemeltetése tartós bérlet formájában 60
hónapra, ebből 16 db közepes zárt furgon típusú gépjármű, 1 db Pick Up extra kabin 4x4 típusú gépjármű, 3 db kis
zárt furgon típusú gépjármű.
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen eljárásban kizárólag 20 db a Műszaki leírásban megadott
műszaki paramétereknek mindenben megfelelő haszongépjármű bérlete ajánlható meg! A beszerzendő
járművekre vonatkozó műszaki paramétereket a Műszaki leírás tartalmazza. További részletek a közbeszerzési
dokumentumokban
(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 Szállítási határidő (szerződéskötéstől számított 1-3 hónap) 30
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő beszerzési igénye hosszútávú gépjármű bérlet, amit egy szerződéssel lehet a
legköltséghatékonyabban megvalósítani, ugyanis ajánlattevő annál kedvezőbb árat tud
megajánlani, minél hosszabb időre szól a bérleti szerződés. Ezen szerződéses konstrukció az
adásvétel alternatívája, amire az ajánlattevői oldalon megvan a kialakult piaci gyakorlat. A
beszerzési tárgy sajátossága okán indokolatlan lenne rövid távú bérleti szerződést kötni, mert az az
ajánlati árak irreális növekedését okozná, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő kevesebb időre
számolná el ugyanazt az amortizációs és egyéb felmerülő költségeket.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 116 - 324452
(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
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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: haszongépjárművek 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:
2022/09/15 (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: Mercarius Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12238673242
Postai cím: Komáromi Út 36-38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
E-mail: pozsonyi.levente@mercarius.hu
Telefon: +36 17701000
Internetcím(ek): (URL) https://mercarius.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 250000000,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 323905680,00
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
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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: Biztosítás ügyintézése
Téli-nyári gumicserék szervezése, gumiabroncsok karbantartása, javítása
Karbantartás, javításszolgáltatás
Csereautó biztosítása, assistance-szolgáltatás
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
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2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (19953/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosítószám: 15775883241
Postai cím: Ostrom Utca 23-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság
Telefon: +36 14577369
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmhh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Média- és hírközlés felügyelet
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kreatív tervezési és gyártási feladatok, szolg.
Hivatkozási szám: EKR000714682022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79340000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hirdetéseinek és reklámjainak kreatív
tervezése, gyártásra történő előkészítése, valamint gyártása tárgyában, 45 000 000 Ft + ÁFA keretösszeg erejéig,
egyedi megrendelések keretében a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. Ajánlatkérő a keretösszeg
70 %-os kimerítésére vállal lehívási kötelezettséget a szerződés időtartama alatt, a fennmaradó összeg (30%)
lehívására nem köteles.
A szolgáltatással összefüggő részletes elvárásokat az ajánlati felhívás II.2.4) pontja, a közbeszerzési
dokumentumok részét képező Műszaki leírás és a Szerződéstervezet tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 45000000,00 (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: Kreatív tervezési és gyártási feladatok, szolg.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

79340000-9

További tárgyak:

79342200-5

Kiegészítő szójegyzék

79822500-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Az egyedi megrendelés eltérő rendelkezése hiányában 1015
Budapest, Ostrom u. 23-25. alatti székhelye, valamint egész Magyarország területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlattevő feladata vállalkozási keretszerződés keretében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hirdetéseinek
és reklámjainak kreatív tervezése, gyártásra történő előkészítése, valamint gyártása 45 000 000 Ft + ÁFA
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keretösszeg erejéig, egyedi megrendelések keretében a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint a
szerződés aláírásától 2025.12.31. napjáig, de legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig.
A nyertes ajánlattevő feladatai: Az NMHH kommunikációs stratégiájához illeszkedő, a briefben meghatározott
termékek kommunikációjához a kreatív koncepció kialakítása, a kreatív anyagok megtervezése, méretmutációk
elkészítése a médiatervben szereplő felületekre, plusz a lent részletezett gyártási feladatok ellátása. A feladatokat
Megrendelő a szükséges egyeztetéseket követően az egyedi megrendelőkben és a hozzájuk szorosan kapcsolódó
briefekben pontosítja, véglegesíti.
- Ajánlatkérő mindenkori kampánybriefje alkalmával az abban részletezett feladatokra vonatkozó konkrét, tételes
és összesített árajánlat megadása, mely szükség esetén tartalmazza a fotózási és gyártási árat is
- a brief tartalmazza a célokat, célcsoporto(ka)t, az időzítést és a kampányban használatos kommunikációs
eszközöket
- Ajánlattevő feladata a kreatív koncepció kidolgozása célcsoportonként minimum 3 verzió bemutatásával
- Ajánlattevő a médiatervben szereplő eszközök közül minimum kétfélén készíti el a kreatív layoutokat – pl.
sajtóhirdetés, banner vagy közterületi plakát
- tervezés során fontos az eszközök meghatározása, azok összehangolt használata
- Mozgóképes vagy rádiós reklámoknál a szöveg és a forma megtervezése mellett a kreatív forgatókönyv
elkészítése is feladat, amely tartalmazza a pontos narrációt és a helyzetek részletes bemutatását, illetve
a storyboardnak (vagyis a forgatókönyv képes változatának) elkészítését, melyben a film egyes jelenetei
illusztrációkkal szemléltetendők, a képek mellett pedig feltüntetendő a hozzájuk kapcsolódó szövegek,
hanghatások, magyarázatok.
- amennyiben a kreatív igényel fotózást, a fotózás megszervezése, lebonyolítása is Ajánlattevő feladata a
kiválasztott irány szerint a végleges kreatív layout alapján Ajánlattevő elkészíti a médiaterv szerinti, a technikai
paramétereket tartalmazó produkciós listában szereplő méretek szerinti mutációkat, és elküldi azokat a megadott
médiatulajdonosok felé
- TV-, illetve rádióspotok gyártásához szükséges tervezési, gyártási előkészítési, koordinációs feladatok
- szükség esetén digitális mozgóképes hirdetés gyártási feladatok kivitelezése (statikus bannerek, videobannerek
elkészítése, html bannerek programozása, mutációk készítése),
- közterületi és sajtó kreatívok nyomdai előkészítése
- Ajánlattevő a végleges kreatív anyagokat minden esetben átadja Megrendelőnek szerkeszthető formában
A kreatív tervezés tételesen az alábbi feladatokra terjedhet ki:
Indikatív mennyiség (db) Feladat megnevezése
8 db Szlogen szövegírás / db
8 db Headline szövegírás / db
8 db Kreatív koncepció, stratégia alkotás
8 db Sajtóhirdetés tervezés - master anyagot minden esetben kérjük megrendelőnek átadni
8 db Sajtóhirdetés szövegírás
40 db Sajtóhirdetés mutáció ára (méret változtatás) / db
2 db Szórólap tervezés/oldal
6 db Szórólap szövegírás/oldal
2 db Szórólap nyomdai anyag elkészítés (pdf)/oldal
7 db OOH hirdetés tervezés
7 db OOH hirdetés szövegírás
7 db OOH hirdetés nyomdai előlészítés és leadás
15 db Elektronikus hírlevél; A4, pdf formátumú, e-mailben terjeszthető, asztali nyomtatón is érvényesülő hírlevél
tervezése, tördelése, elkészítése
6 db Egyszerű grafikai illusztráció készítése vegyes megjelenésre / db
5 db Rádióreklám szövegírás/db
4 db Reklámfilm kreatív koncepció készítés
5 db Storyboard készítés (max. 10 kocka/30 sec)
1 db "Nyereményjáték koncepció alkotás (per darab)"
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2 db Influencer kampány koncepció alkotás
15 db Facebook/Instagram/Youtube hirdetés szövegírás/db
15 db Google Adwords szövegírás/db
8 db Digitális statikus hirdetés tervezése max. 10 hirdetés / kampány
8 db Digitális mozgóképes html vagy gif hirdetés tervezése max. 20 mp/hirdetés
8 db Digitális mozgóképes hirdetés gyártása max. 20 mp/hirdetés
50 db Statikus bannermutáció elkészítése / db (digitális mutáció)
50 db Animált /html bannermutáció elkészítése / db (digitális mutáció)
50 db Videobanner-mutáció elkészítése / db (digitális mutáció)
5 db Stock fotók jogdíja (Magyarországra, 1 évre, print)
5 db Proof elkészítése
A kreatív tervezés során az alábbi szakemberek igénybevételére kerülhet sor:
Indikatív mennyiség (óra) Szakemberek
60 óra Social Media Manager
48 óra Client Service Director
48 óra Account Director
42 óra Senior Account Manager
58 óra Account Manager
39 óra Production Manager
48 óra Strategic Planner
68 óra Senior Creative
70 óra Junior Creative
60 óra Creative
50 óra Copywriter
50 óra Art Director
60 óra Graphic Designer
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a táblázatban megadott indikatív mennyiség csupán ajánlatkérő
által prognosztizált mennyiség, mely a beszerzési igény várható összetételét fejezi ki. Ajánlatkérő nem vállal
kötelezettséget a megadott indikatív mennyiségek megrendelésére.
A szolgáltatással összefüggő részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás és
a Szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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:
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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 101 - 280156
(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: Kreatív tervezési és gyártási feladatok, szolg.
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:
2022/09/14 (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: Insomnia Solutions Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12886513241

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

336

Postai cím: Kossuth tér 18
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
E-mail: info@insomnia.co.hu
Telefon: +36 14861950
Internetcím(ek): (URL) www.insomnia.co.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: 45000000,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: szövegírási feladatok:
Animaci Bt.; art director feladatok: Nyírő Anita ev.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az eljárásban ajánlatot tett valamennyi ajánlattevő neve, címe, adószáma és KKV minősítése:
Insomnia Solutions Kft. ajánlattevő
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18.
Kisvállkozásnak minősül
Adószáma: 12886513-2-41
LOUNGE DESIGN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő
1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 72.
Kisvállkozásnak minősül
Adószáma: 22715544-2-41
Mátai és Végh Kreatív Mühely Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő
1036 Budapest, Perc utca 2. 4. em.
Kisvállkozásnak minősül
Adószáma: 12512395-2-41
Adistrict Reklámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság és McCann Erickson Budapest Nemzetközi
Reklámügynökség Kft. közös ajánlattevők
2120 Dunakeszi, Bulcsú utca 4. és 1062 Budapest Aradi Utca 8-10. VI. em.
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mikrovállalkozásnak és középvállalkozásnak minősül
Adószáma: 26515418-2-13 és 10216608-2-42
Maximum Business Korlátolt Felelős-ségű Társaság ajánlattevő
1156 Budapest, Nádastó park 35. fszt. 2/A.
Mikrovállalkozásnak minősül
Adószáma: 26536077-2-42
Absurd Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő
8000 Székesfehérvár, Fiskális utca 59.
Mikrovállalkozásnak minősül
Adószáma: 14066618-2-07
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem
benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
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2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Országos Mozgásszervi Intézet (20073/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Mozgásszervi Intézet
Nemzeti azonosítószám: 15846042241
Postai cím: Frankel Leó Út 25-29
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csürke Ildikó
Telefon: +36 13911905
E-mail: Csurke.Ildiko@omint.hu
Fax: +36 13911905
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.omint.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.omint.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Rehabilitációs Intézet
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszerek beszerzése 2022-2024
Hivatkozási szám: EKR000115122022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

340

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15890000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Főzési alapanyagok és hideg élelmiszerek beszerzése az Országos Mozgásszervi Intézet Országos Orvosi
Rehabilitációs Intézet telephely részére hat részben. Részenként keretmegállapodás két évre, részenként
legfeljebb 3 ajánlattevővel.. Ajánlatot részenként, a megadott teljes mennyiségre lehet tenni.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 55334651,00 (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: Húsok és húskészítmények
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15100000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet telephely, 1121
Budapest, Szanatórium utca 19.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Különféle húsok és húskészítmények beszerzése, évente összesen 16 562 kg tervezett mennyiségben.
Nettó keretösszeg 24 hónapra: 39.000.000,- Ft. Ajánlatkérő a nettó keretösszeg 70%-nak lehívására
kötelezettséget vállal. Az egyes termékekhez tartozó részletes specifikációt és a várható mennyiségi adatokat
a „Specifikáció és ártáblázat 1 rész” nevű excel-táblázat tartalmazza, mely letölthető az EKR-ben az „Ajánlati
dokumentáció” főmenü „Benyújtandó iratok jegyzéke ” almenüben. Ajánlatkérő a táblázatban szereplő
mennyiségi adatokat az ajánlatok összehasonlítása érdekében adta meg, az elszámolás (számlázás) a szerződés
hatálya alatt ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes
ajánlattevő által megadott egységárak alapján, az adott részhez megadott keretösszeg erejéig. Ha valamely
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rész tekintetében a 24 hónapos időszakon belül a szerződéses keretösszeg kimerül, az adott részre vonatkozó
szerződés automatikusan megszűnik.. Ahol a terméklistában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre történő hivatkozást,
ott a megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és ajánlattevők a megadott
gyártmányú, eredetű, típusú termékek helyett azzal egyenértékű termékeket is ajánlhatnak, a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően. A mennyiség tájékoztató jelleggel került feltüntetésre, az
alkalmassági követelményrendszer arányosságának megállapíthatósága érdekében. A szerződés keretösszegre
jön létre az eljárásban megadott feltételekkel.
„Az egységárak értékének megőrzése érdekében nyertes Ajánlattevő a szerződés hatálybalépésének első
évfordulóját megelőző legkésőbb 30. napig a 13. hónaptól érvényes új egységártáblát nyújthat be Ajánlatkérő
részére. Amennyiben a szerződés második 12 hónapjára vonatkozóan érvényesíteni kívánt egységárak
növekedése meghaladja a KSH felületen, Gyorstájékoztató, Fogyasztói árak, 2023. június címen
( várható link https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/far/far2306.html ) megadott indexet, nyertes Ajánlattevő
a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának megfelelő indokolást köteles csatolni Ajánlatkérő részére. Ajánlattevő új
egységárai kialakítása során köteles figyelembe venni az időközben bekövetkezett esetleges árcsökkenést is.
Ajánlatkérő az egységártáblát írásban fogadja el. Ajánlatkérő az egységártáblát írásban fogadja el. Ajánlatkérőnek
joga van az új egységártáblával kapcsolatos egyeztetés kezdeményezésére. A módosítás az új egységártábla
Ajánlatkérő általi elfogadását követően lép hatályba ”
Az egyes szerződések várható maximális nagyságrendje valamennyi részben nettó 5MFt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Hibás termék(ek) cseréje a bejelentéstől számítottan (min. 24 óra – max. 48
óra) 30
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Tej és tejtermékek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15500000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet telephely, 1121
Budapest, Szanatórium utca 19.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Különféle tej és tejtermékek beszerzése, a becsült mennyiség összesen 1883 kg/év, 11791 l/év, 171 468 db/év.
Nettó keretösszeg 24 hónapra: 26.000.000,- Ft. Ajánlatkérő a nettó keretösszeg 70%-nak lehívására
kötelezettséget vállal. Az egyes termékekhez tartozó részletes specifikációt és a várható mennyiségi adatokat
a „Specifikáció és ártáblázat 2. rész” nevű excel-táblázat tartalmazza, mely letölthető az EKR-ben az „Ajánlati
dokumentáció” főmenü „Benyújtandó iratok jegyzéke ” almenüben. Ajánlatkérő a táblázatban szereplő
mennyiségi adatokat azajánlatok összehasonlítása érdekében adta meg, az elszámolás (számlázás) a szerződés
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hatálya alatt ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes
ajánlattevő által megadott egységárak alapján, az adott részhez megadott keretösszeg erejéig. Ha valamely
rész tekintetében a 24 hónapos időszakon belül a szerződéses keretösszeg kimerül, az adott részre vonatkozó
szerződés automatikusan megszűnik
Ahol a terméklistában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette a
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre történő hivatkozást, ott a megnevezés a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt és ajánlattevők a megadott gyártmányú, eredetű, típusú termékek
helyett azzal egyenértékű termékeket is ajánlhatnak, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének
megfelelően A mennyiség tájékoztató jelleggel került feltüntetésre, az alkalmassági követelményrendszer
arányosságának megállapíthatósága érdekében. A szerződés keretösszegre jön létre az eljárásban megadott
feltételekkel.
„Az egységárak értékének megőrzése érdekében nyertes Ajánlattevő a szerződés hatálybalépésének első
évfordulóját megelőző legkésőbb 30. napig a 13. hónaptól érvényes új egységártáblát nyújthat be Ajánlatkérő
részére. Amennyiben a szerződés második 12 hónapjára vonatkozóan érvényesíteni kívánt egységárak
növekedése meghaladja a KSH felületen, Gyorstájékoztató, Fogyasztói árak, 2023. június címen
( várható link https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/far/far2306.html ) megadott indexet, nyertes Ajánlattevő
a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának megfelelő indokolást köteles csatolni Ajánlatkérő részére. Ajánlattevő új
egységárai kialakítása során köteles figyelembe venni az időközben bekövetkezett esetleges árcsökkenést is.
Ajánlatkérő az egységártáblát írásban fogadja el. Ajánlatkérőnek joga van az új egységártáblával kapcsolatos
egyeztetés kezdeményezésére. A módosítás az új egységártábla Ajánlatkérő általi elfogadását követően lép
hatályba ”
Az egyes szerződések várható maximális nagyságrendje valamennyi részben nettó 5MFt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Hibás termék(ek) cseréje a bejelentéstől számítottan (min. 24 óra – max. 48
óra) 30
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Pékáru
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: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet telephely, 1121
Budapest, Szanatórium utca 19.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Különféle pékáruk beszerzése, a becsült mennyiség összesen 14.500 kg, 107.929 db/év.
Nettó keretösszeg 24 hónapra: 20 800.000,- Ft. Ajánlatkérő a nettó keretösszeg 70%-nak lehívására
kötelezettséget vállal. Az egyes termékekhez tartozó részletes specifikációt és a várható mennyiségi adatokat
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a „Specifikáció és ártáblázat 3. rész” nevű excel-táblázat tartalmazza, mely letölthető az EKR-ben az „Ajánlati
dokumentáció” főmenü „Benyújtandó iratok jegyzéke ” almenüben. Ajánlatkérő a táblázatban szereplő
mennyiségi adatokat azajánlatok összehasonlítása érdekében adta meg, az elszámolás (számlázás) a szerződés
hatálya alatt ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes
ajánlattevő által megadott egységárak alapján, az adott részhez megadott keretösszeg erejéig. Ha valamely
rész tekintetében a 24 hónapos időszakon belül a szerződéses keretösszeg kimerül, az adott részre vonatkozó
szerződés automatikusan megszűnik.
Ahol a terméklistában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette a
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre történő hivatkozást, ott a megnevezés a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt és ajánlattevők a megadott gyártmányú, eredetű, típusú termékek
helyett azzal egyenértékű termékeket is ajánlhatnak, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének
megfelelően A mennyiség tájékoztató jelleggel került feltüntetésre, az alkalmassági követelményrendszer
arányosságának megállapíthatósága érdekében. A szerződés keretösszegre jön létre az eljárásban megadott
feltételekkel.
„Az egységárak értékének megőrzése érdekében nyertes Ajánlattevő a szerződés hatálybalépésének első
évfordulóját megelőző legkésőbb 30. napig a 13. hónaptól érvényes új egységártáblát nyújthat be Ajánlatkérő
részére. Amennyiben a szerződés második 12 hónapjára vonatkozóan érvényesíteni kívánt egységárak
növekedése meghaladja a KSH felületen, Gyorstájékoztató, Fogyasztói árak, 2023. június címen
( várható link https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/far/far2306.html ) megadott indexet, nyertes Ajánlattevő
a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának megfelelő indokolást köteles csatolni Ajánlatkérő részére. Ajánlattevő új
egységárai kialakítása során köteles figyelembe venni az időközben bekövetkezett esetleges árcsökkenést is.
Ajánlatkérő az egységártáblát írásban fogadja el. Ajánlatkérőnek joga van az új egységártáblával kapcsolatos
egyeztetés kezdeményezésére. A módosítás az új egységártábla Ajánlatkérő általi elfogadását követően lép
hatályba ”
Az egyes szerződések várható maximális nagyságrendje valamennyi részben nettó 5MFt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Hibás termék(ek) cseréje a bejelentéstől számítottan (min. 0,2 óra- max. 3 óra) 30
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Zöldség-gyümölcs és tojás
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet telephely, 1121
Budapest, Szanatórium utca 19.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Különböző zöldség és gyümölcsáru és tojás beszerzése, a becsült mennyiség 35000 kg/év, és 21 900 db /év
tervezett mennyiségben. Nettó keretösszeg 24 hónapra: 26.000.000,- Ft. Ajánlatkérő a nettó keretösszeg 70%-nak
lehívására kötelezettséget vállal.
Az egyes termékekhez tartozó részletes specifikációt és a várható mennyiségi adatokat a „Specifikáció és
ártáblázat 5. rész” nevű excel-táblázat tartalmazza, mely letölthető az EKR-ben az „Ajánlati dokumentáció” főmenü
„Benyújtandó iratok jegyzéke ” almenüben. Ajánlatkérő a táblázatban szereplő mennyiségi adatokat azajánlatok
összehasonlítása érdekében adta meg, az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen
megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott
egységárak alapján, az adott részhez megadott keretösszeg erejéig. Ha valamely rész tekintetében a 24 hónapos
időszakon belül a szerződéses keretösszeg kimerül, az adott részre vonatkozó szerződés automatikusan
megszűnik
Ahol a terméklistában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette a
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre történő hivatkozást, ott a megnevezés a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt és ajánlattevők a megadott gyártmányú, eredetű, típusú termékek
helyett azzal egyenértékű termékeket is ajánlhatnak, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének
megfelelően A mennyiség tájékoztató jelleggel került feltüntetésre, az alkalmassági követelményrendszer
arányosságának megállapíthatósága érdekében. A szerződés keretösszegre jön létre az eljárásban megadott
feltételekkel.
„Az egységárak értékének megőrzése érdekében nyertes Ajánlattevő a szerződés hatálybalépésének első
évfordulóját megelőző legkésőbb 30. napig a 13. hónaptól érvényes új egységártáblát nyújthat be Ajánlatkérő
részére. Amennyiben a szerződés második 12 hónapjára vonatkozóan érvényesíteni kívánt egységárak
növekedése meghaladja a KSH felületen, Gyorstájékoztató, Fogyasztói árak, 2023. június címen
( várható link https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/far/far2306.html ) megadott indexet, nyertes Ajánlattevő
a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának megfelelő indokolást köteles csatolni Ajánlatkérő részére. Ajánlattevő új
egységárai kialakítása során köteles figyelembe venni az időközben bekövetkezett esetleges árcsökkenést is.
Ajánlatkérő az egységártáblát írásban fogadja el. Ajánlatkérőnek joga van az új egységártáblával kapcsolatos
egyeztetés kezdeményezésére. A módosítás az új egységártábla Ajánlatkérő általi elfogadását követően lép
hatályba ”
Az egyes szerződések várható maximális nagyságrendje valamennyi részben nettó 5MFt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Hibás termék(ek) cseréje a bejelentéstől számítottan (min. 24 óra – max. 48
óra) 30
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Szárazáru
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15893000-4
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet telephely, 1121
Budapest, Szanatórium utca 19.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Különféle szárazáruk beszerzése, becsült mennyiség 17302 kg/év, 8761,8 l /év és 32954 db/év.
Nettó keretösszeg 24 hónapra: 23.400.000,- Ft. Ajánlatkérő a nettó keretösszeg 70%-nak lehívására
kötelezettséget vállal. Az egyes termékekhez tartozó részletes specifikációt és a várható mennyiségi adatokat
a „Specifikáció és ártáblázat 6. rész” nevű excel-táblázat tartalmazza, mely letölthető az EKR-ben az „Ajánlati
dokumentáció” főmenü „Benyújtandó iratok jegyzéke ” almenüben. Ajánlatkérő a táblázatban szereplő
mennyiségi adatokat azajánlatok összehasonlítása érdekében adta meg, az elszámolás (számlázás) a szerződés
hatálya alatt ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes
ajánlattevő által megadott egységárak alapján, az adott részhez megadott keretösszeg erejéig. Ha valamely
rész tekintetében a 24 hónapos időszakon belül a szerződéses keretösszeg kimerül, az adott részre vonatkozó
szerződés automatikusan megszűnik
Ahol a terméklistában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette a
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre történő hivatkozást, ott a megnevezés a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt és ajánlattevők a megadott gyártmányú, eredetű, típusú termékek
helyett azzal egyenértékű termékeket is ajánlhatnak, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének
megfelelően A mennyiség tájékoztató jelleggel került feltüntetésre, az alkalmassági követelményrendszer
arányosságának megállapíthatósága érdekében. A szerződés keretösszegre jön létre az eljárásban megadott
feltételekkel
„Az egységárak értékének megőrzése érdekében nyertes Ajánlattevő a szerződés hatálybalépésének első
évfordulóját megelőző legkésőbb 30. napig a 13. hónaptól érvényes új egységártáblát nyújthat be Ajánlatkérő
részére. Amennyiben a szerződés második 12 hónapjára vonatkozóan érvényesíteni kívánt egységárak
növekedése meghaladja a KSH felületen, Gyorstájékoztató, Fogyasztói árak, 2023. június címen
( várható link https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/far/far2306.html ) megadott indexet, nyertes Ajánlattevő
a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának megfelelő indokolást köteles csatolni Ajánlatkérő részére. Ajánlattevő új
egységárai kialakítása során köteles figyelembe venni az időközben bekövetkezett esetleges árcsökkenést is.
Ajánlatkérő az egységártáblát írásban fogadja el. Ajánlatkérőnek joga van az új egységártáblával kapcsolatos
egyeztetés kezdeményezésére. A módosítás az új egységártábla Ajánlatkérő általi elfogadását követően lép
hatályba ”
Az egyes szerződések várható maximális nagyságrendje valamennyi részben nettó 5MFt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Hibás termék(ek) cseréje a bejelentéstől számítottan (min. 24 óra – max. 48 óra)
30
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Mirelit termékek
Rész száma: 6
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15896000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet telephely, 1121
Budapest, Szanatórium utca 19.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Különféle mirelit termékek beszerzése, a becsült mennyiség 22070 kg/év.
Nettó keretösszeg 24 hónapra: 20.800.000,- Ft. Ajánlatkérő a nettó keretösszeg 70%-nak lehívására
kötelezettséget vállal. Az egyes termékekhez tartozó részletes specifikációt és a várható mennyiségi adatokat
a „Specifikáció és ártáblázat 3. rész” nevű excel-táblázat tartalmazza, mely letölthető az EKR-ben az „Ajánlati
dokumentáció” főmenü „Benyújtandó iratok jegyzéke ” almenüben. Ajánlatkérő a táblázatban szereplő
mennyiségi adatokat azajánlatok összehasonlítása érdekében adta meg, az elszámolás (számlázás) a szerződés
hatálya alatt ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes
ajánlattevő által megadott egységárak alapján, az adott részhez megadott keretösszeg erejéig. Ha valamely
rész tekintetében a 24 hónapos időszakon belül a szerződéses keretösszeg kimerül, az adott részre vonatkozó
szerződés automatikusan megszűnik.
Ahol a terméklistában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette a
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre történő hivatkozást, ott a megnevezés a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt és ajánlattevők a megadott gyártmányú és termékek helyett azzal
egyenértékű termékeket is ajánlhatnak, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően
A mennyiség tájékoztató jelleggel került feltüntetésre, az alkalmassági követelményrendszer arányosságának
megállapíthatósága érdekében. A szerződés keretösszegre jön létre az eljárásban megadott feltételekkel.
„Az egységárak értékének megőrzése érdekében nyertes Ajánlattevő a szerződés hatálybalépésének első
évfordulóját megelőző legkésőbb 30. napig a 13. hónaptól érvényes új egységártáblát nyújthat be Ajánlatkérő
részére. Amennyiben a szerződés második 12 hónapjára vonatkozóan érvényesíteni kívánt egységárak
növekedése meghaladja a KSH felületen, Gyorstájékoztató, Fogyasztói árak, 2023. június címen
( várható link https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/far/far2306.html ) megadott indexet, nyertes Ajánlattevő
a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának megfelelő indokolást köteles csatolni Ajánlatkérő részére. Ajánlattevő új
egységárai kialakítása során köteles figyelembe venni az időközben bekövetkezett esetleges árcsökkenést is.
Ajánlatkérő az egységártáblát írásban fogadja el. Ajánlatkérőnek joga van az új egységártáblával kapcsolatos
egyeztetés kezdeményezésére. A módosítás az új egységártábla Ajánlatkérő általi elfogadását követően lép
hatályba ”
Az egyes szerződések várható maximális nagyságrendje valamennyi részben nettó 5MFt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Hibás termék(ek) cseréje a bejelentéstől számítottan (min. 24 óra – max. 48
óra) 30
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
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IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 100 - 276413
(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: Húsok és húskészítmények
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:
2022/09/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
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A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Gulyás János és Társa Kft
Nemzeti azonosítószám: 11399531206
Postai cím: II. Kerület 80
Város: Felgyő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6645
Ország: Magyarország
E-mail: kozbesz.felgyoivagohid@gmail.com
Telefon: +36 202383721
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 63483248
A nyertes ajánlattevő 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: 21076700,00
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: Tej és tejtermékek
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 - 009881 (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)
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Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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: 3 Elnevezés: Pékáru
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:
2022/09/12 (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: Furnus Pék és Cukrászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 27328172213
Postai cím: Király Utca 3.
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Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2330
Ország: Magyarország
E-mail: kiralysuto@gmail.com
Telefon: +36 303294010
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9939845,00
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: Zöldség-gyümölcs és tojás
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 009881 (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
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V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 5 Elnevezés: Szárazáru
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 009881 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
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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: 1 Rész száma: 6 Elnevezés: 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:
2022/09/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
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
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: 24318106,00
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:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők részenként
1 - Húsok és húskészítmények
Gulyás János és Társa Kft, Magyarország 6645 Felgyő, II. Kerület 80 (11399531206) nyertes
2 - Tej és tejtermékek
ABAÚJTEJ Tejfelvásárló-Feldolgozó és Forgalmazó Kft, Magyarország 3849 Forró, Kakastanya Külterület
098/2. (27051085205) figyelmen kívül hagyott
Az eljárás a 2. rész vonatkozásában eredménytelen a a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján, tekintettel
arra, hogy az eljárásban nem nyújtottak be ajánlatot.
3 - Pékáru
Furnus Pék és Cukrászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 2330 Dunaharaszti, Király
Utca 3. (27328172213) nyertes
Kalács Sütőipari és Kereskedelmi Kft., Magyarország 2013 Pomáz, Beniczky Utca 61 (11794651213)
érvénytelen
4 - Zöldség-gyümölcs és tojás
Lucky Lemon Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1239 Budapest XXIII. kerület, Nagykőrösi Út
353. 28/A/2 (22925066243) érvénytelen
M és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 6782 Mórahalom, Röszkei Út 48 (11392929206)
érvénytelen
Az eljárás a 4. rész vonatkozásában eredménytelen a a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján, tekintettel
arra, hogy az eljárásban kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
5 – Szárazáru
Chef Market Élelmiszer Nagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 2161
Csomád, József Attila Utca 73. (24272962213) érvénytelen
Oligo 2000 Kft, Magyarország 1214 Budapest, Orion Utca 14 (10864672243) érvénytelen
Az eljárás az 5. rész vonatkozásában eredménytelen a a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján,
tekintettel arra, hogy az eljárásban kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
6 - Mirelit termékek
Jégtrade Élelmiszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2220 Vecsés, Ecseri
Út 0127/15/A (10828694213) nyertes
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
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Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának
határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
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Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (19980/2022)
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: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735612202
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Eötvös Gábor
Telefon: +36 308161441
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Fax: +36 72514810
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://gov.pecs.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Csarnok építés a pécsi Déli Ipari Parkban
Hivatkozási szám: EKR000806622021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

357

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45213250-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
TOP-6.1.1-16-PC1-2018-00007 - Csarnok építés a pécsi Déli Ipari Parkban
TOP-6.1.1-16-PC1-2018-00006 - Infrastruktúrafejlesztés a Déli Ipari Parkban II.
Feltételes elj.: A tárgyi eljárás becsült értéke meghaladja az Ajánlatkérő számára rendelkezésre álló fedezet
összegét, Ajánlatkérő a fedezet biztosítása érdekében további támogatásra vonatkozó igényt kíván benyújtani.
Amennyiben Ajánlatkérő a támogatást nem vagy az igényeltnél kisebb összegben kapja meg, azt olyan
körülménynek kell tekinteni, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja [Kbt. 53.§ (6) bekezdés].
Ajánlatkérő az előzőek mellett a támogatás folyósítását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő
szerződés hatályba lépéséhez felfüggesztő feltételként is kiköti. [Kbt.135.§(12) bekezdés.]
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1099321088,00 (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: Csarnok építés a pécsi Déli Ipari Parkban
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45213250-0

További tárgyak:

45223300-9
45233228-3
45261400-8
45310000-3
45321000-3

Kiegészítő szójegyzék
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45324000-4
45331210-1
45410000-4
45442110-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécs Időjós utca, hrsz.: 01455/88 és 01455/89 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
TOP-6.1.1-16-PC1-2018-00007 - Csarnok építés a pécsi Déli Ipari Parkban
TOP-6.1.1-16-PC1-2018-00006 - Infrastruktúrafejlesztés a Déli Ipari Parkban II.
Az új épület fontosabb műszaki elemei:
Összes nettó hasznos alapterület összesen 2869,87 m2. Jelen közbeszerzés tárgya kizárólag az I. ütemhez tartozó
műszaki tartalom megrendelése (E,H csarnok és porta nélkül)
Az épület előregyártott vasbeton pillérvázas rendszerű, pontalapokra és gerendarácsra helyezve. Minden
épületrész lapostetős kialakítású, lágy PVC csapadékvédő szigeteléssel fedve.
A csarnok tiszta belmagassága 8,60 m, a „T” tartók között, 9,80 m.
Építészet – csarnoképület (I. ütem):
- durva földmunka - 9845m3
- földmunka – 3300 m3
- zúzottkő feltöltés – 50 m3
- üveghab granulátum feltöltés – 1230 m3
- lemez-, tömb- és sávalap – 363 m2
- vasbeton fal – 14 m3
- vasbeton lemez és felbeton – 20 m3
- vasbeton kehelynyak – 49 m3
- hálóvasalt ipari padló – 610 m3
- koszorú és kitöltés – 22 m3
- betonacél – 116,5 t
- előregyártott vb. szerkezetek– 356,12 m3
- előregyártott födémpalló – 96 db
- acél kiváltók és gerendák – 26 t
- magasbordás trapézlemez – 2240 m2
- téglafal – 271 m2
- üreges betontégla fal - 41 m2
- válaszfal (vf. tégla)– 32 m2
- homlokzati szendvicspanel– 2805m2
- tetőbevilágítók – 10 db
- vakolatok – 720 m2
- szenkcionált kapuk – 7 db
- szín és lábazat vakolat – 733 m2
- gipszkarton válaszfal – 624 m2
- gipszkarton álmennyezet – 625 m2
- gipszkarton falburkolat – 198 m2
- csempe burkolat – 316 m2
- padló burkolat – 480 m2
- lépcsőburkolat – 26 m2
- laminált padló - 220 m2
- belső ajtó – 32 db
- homlokzati nyílászáró – 76 db
- festés – 1583 m2
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- talajnedvesség szigetelés – 625 m2
- PVC vízszigetelés – 2874 m2
- külső homlokzat szigetelés – 900 m2
- födém és padló hőszigetelés – 3250 m2
o gépészet:
• lapradiátor elhelyezése termosztatikus szeleppel: 19 db
• Fancoil beltéri egység: 24 db
• víz-és szennyvízrendszer: 1 komplett egység
• szellőző rendszer kiépítése (F és B épület): 1 rendszer
o gyengeáram:
• tűzjelző rendszer építése: 1 rendszer
• gyengeáramú hálózat védőcsövezés kiépítése: 1 db
o erősáram:
• trafó és erősáramú hálózat kiépítése: 1 db
o Külső útépítés:
• úttükör és parkoló készítése: 7470 m2
• térburkolat készítése: 124 m2
• Aszfalt kopóréteg készítése: 202 m3
• parkoló készítése: 1272 m2
• kiemelt és süllyesztett útszegély: 1287 m
o külső közmű:
• külső víz és szennyvízbekötés közmű hálózatra
• csapadékvíz bekötés közmű hálózatra
• kombinált csapadékvíz és tűzivíz tározó építése
• nyomásfokozó rendszer kiépítése, aknával
Parkolóhely: 40 férőhely
Építés helye: Pécs, Időjós utca (01455/88 és 01455/89 hrsz)
Építmény rendeltetése: ipari csarnok (hrsz.: 01455/88) illetve parkoló (hrsz: 01455/89)
Beépítés jellege: szabadon álló
Szintek száma: fölszint + 1 emelet (részben)
Telek mérete: 61.344 m2
Jelenleg beépített terület: 1.755,42 m2 (területen már meglévő csarnok épület)
Beépítettség: 1755,42m2 + 2634,34m2 = 4389,76 m2 (I. ütem– E,H csarnok és porta nélkül)
Hasznos alapterület: 2869,87m2 (I. ütem – E,H csarnok és porta nélkül)
Építménymagasság: 10,76 m
Gépkocsi elhelyezés: telken belül burkolt felületen
A csarnok épület kialakítása építési engedélyezési eljáráshoz kötött tevékenység.
Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bek. A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes
információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott
követelményeket, mennyiségeket a KD mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás,árazatlan
költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A többletjótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban
megadva (hónap)(min. 0 hónap; max. 24 hónap) 10
2 Az M.2.1/ alpontban előírt alk. köv. igazolására bemutatott szakembernek azalkalmasság keretében
előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min. 0,max. 36 hó) 10
3 Az M.2.2/ alpontban előírt alk. köv. igazolására bemutatott szakembernek azalkalmasság keretében
előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min. 0,max. 36 hó) 10
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Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.1-16-PC1-2018-00006 és TOP-6.1.1-16-PC1-2018-00007
II.2.14) További információ:
Ajánlattevőnek az AF III.1.3.) M.2. pontjában előírt szakemberek szakmai önéletrajzát, végzettséget igazoló okiratát
és rendelkezésre állási nyilatkozatát az ajánlathoz csatolni kell a minőségi kritérium 2-3. ért részszempontra tett
megajánlás alátámasztására. Adható pontszám: 0-10 pont. Értékelés módszere: Ár:fordított arányosítás. Minőségi
kritérium 1-3. ért.: egyenes arányosítás (legkedvezőtlenebb szint 0 hónap(jótállás 0 hónap), legkedvezőbb szint 36
hónap (jótállás 24 hónap)
A bemutatni kívánt szakemberek nevét az ajánlatban kötelező feltüntetni, annak elmulasztása a Kbt. 71. §
(8) bekezdés b) pontjára figyelemmel a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét
eredményezi.
A minőségi értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzése érdekében a szakemberek
önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés
szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az ajánlatban
benyújtaniuk.
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 211 - 549268
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
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IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Csarnok építés a pécsi Déli Ipari Parkban
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:
2022/09/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 13
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 12 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 13
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PLATINA-BAU Zártkörűen Működő Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12491296202
Postai cím: Faiskola Utca 3
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7632
Ország: Magyarország
E-mail: info@platinabau.hu
Telefon: +36 72510094
Internetcím(ek): (URL) http://www.platinabau.hu
Fax: +36 72510095
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: 1099321088,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Csarnok építési
munkálatok
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes Ajánlattevő: PLATINA-BAU Zártkörűen Működő Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató
Részvénytársaság, 7632 Pécs, Faiskola Utca 3. 12491296-2-02
További Ajánlattevők:
I./ Géplak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, 7631 Pécs, Köves-földi 33. 14013524-2-02.
II./ Sz+C Stúdió Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos Utca 30.
11295145-2-17.
III./ KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság, 4400 Nyíregyháza,
Bujtos Utca 14. 11896447-2-15
IV./ InvestHouse Tanácsadó és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság, 7621 Pécs Citrom Utca 7. I. em. 11.
25446863-2-02
V./ 2F-BAU Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1146 Budapest Szabó
József Utca 4. 13103581-2-42
VI./ VivaPalazzo Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 7800 Siklós, Szentkút utca 34. 25575158-2-02
VII./ Autókar Korlátolt Felelősségű Társaság, 7300 Komló, Sikondai út 57. 14846032-2-02
VIII./ GEMENC BAU TOLNA Építőipari és Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd Tinódi Utca 7. 11285627-2-17
IX./ STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca
2. 12961555-4-43
X./ Baranyai-Házépítő Építőipari és Szolgáltató KFT., 7831 Pellérd Ipar Utca 3. 11542409-2-02
XI./ OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1138 Budapest Madarász Viktor Utca
47-49. 1. lház. 2. em. 12525689-2-41
XII./ Modinvest Épitőipari-Beruházó-és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 6400 Kiskunhalas
Kéve U. 39. 10381603-2-03
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
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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 §
rendelkezései alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/19 (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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

364

A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Semmelweis Egyetem (19619/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308674242
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gredics Éva
Telefon: +36 12109610
E-mail: gredics.eva@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://semmelweis.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Felsőoktatás
II. szakasz: Tárgy

365
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervezés- FOK Propedeutika-skill labor-kialakítás
Hivatkozási szám: EKR000407522021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

366

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Fogorvostudományi Kar (FOK) Oktatási Centrum, Propedeutikai skill laborok kialakítása részprojekt – Tervezési
feladatok
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 48800000,00 (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: Tervezés- FOK Propedeutika-skill labor-kialakítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Oktatási
Centrum (1088 Budapest, Szentkirályi utca 47.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Fogorvostudományi Kar (FOK) Oktatási Centrum, Propedeutikai skill laborok kialakítása részprojekt – Tervezési
feladatok
A beszerzés tárgya:
- Földvári és a Sugár Laboratóriumok felújítása, korszerűsítése, átalakítása
- Új propedeutikai skill-labor kialakítása a Könyvtár helyén
Kapcsolódó tervezési feladatok a fenti laborok felújítása és kialakítása megvalósításához:
- Vázlatterv és Tervezési Program véglegesítése (ezen belül: az Előzetes Tervezési program és Oktatásszakmai
Program alapján Megrendelő igényeinek felmérése, felmérési dokumentáció készítése, meglévő műszaki állapot
rögzítése, feltárások és mintavételezések végzése, az épület összes szintjéről digitális rajzi adatok átadása,
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2004-es tervrajzok aktualizálása, organizációs javaslat készítése, eszközök adatai alapján vázlatterv kidolgozása,
véglegesítése),
- Kivitelezési dokumentáció a 191/2009. (IX.15.), a 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletekben és a vonatkozó kamarai
szabályzatokban előírtak szerinti részletezettséggel,
- Szakáganként műszaki leírás és tervezői költségbecslés készítése.
- Az eszközbeszerzést követően a kivitelezési fázisban tervek aktualizálása, ha szükséges.
A tervezett felújítás a 312/2012 (XI.08) Kormányrendeletben foglaltak alapján, nem építési engedély köteles.
Tervező köteles a tervezési feladat megvalósítása során figyelembe venni, hogy a kivitelezés ütemezhető legyen
az alábbiak szerint:
1 ütem: könyvtár (fölszint) helyiségében 50-65 db kezelőegység skill labor kialakítása
II. ütem: Földvári tanlaboratórium kialakítása a II. emeleten
III. ütem Sugár László tanlaboratórium kialakítása az I. emeleten
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőtt, hogy a jelen Szerződés megkötésének időpontjában még nem rendelkezik
a Vállalkozási Díj teljesítéséhez szükséges teljes forrással. Erre tekintettel a jelen Szerződés hatálybalépésének
felfüggesztő feltételét képezi, hogy a Létesítmény megvalósítására, illetve a jelen Szerződés szerinti fizetési
kötelezettségei biztosítására a szükséges forrást a Ajánlatkérő biztosítani tudja.
Amennyiben a szükséges forrás Ajánlatkérő részére nem kerül allokálásra, akkor Ajánlatkérő fenntartja a jogot,
hogy később más forrás igénybevételével a Szerződésben rögzített feladatok ellenértékére fedezetet biztosítson.
(Kbt. 53. § (6) bekezdés)
Amennyiben a jelen közbeszerzési eljárás Kbt. 79. § (2) bekezdés szerinti összegezés kiküldéséig nem születik
döntés a forrás biztosításáról, akkor a közbeszerzési eljárást – amennyiben az ajánlat érvényes – ajánlatkérő
eredményesnek tekinti, és a tervezési szerződést megköti az alábbi hatályba léptető feltétellel.
Szerződés hatályba lépése:
A szerződés hatályba lépésének napja, amennyiben a szerződéskötésig nem kerül rá sor, a jelen szerződésre
vonatkozó fedezet rendelkezésre állásától (fedezetigazolás kiállításától) számított 10. (tíz) nap. Ajánlatkérő a
szerződés hatályba lépésének napjáról ajánlattevőt a jelen szerződésben megjelölt kapcsolattartón keresztül
elektronikus úton haladéktalanul köteles értesíteni.
Amennyiben a szerződéskötéstől számított 6 hónapig (180 nap) a tervezési szerződés nem lép hatályba, a
szerződés hatálybalépésére már nem kerül sor, vagyis a szerződés megszűnik.
Szerződés hatálya:
A tervezési feladat megvalósítását Tervező kettő ütemben végzi.
1. ütem/mérföldkő: Vázlatterv és Tervezési Program véglegesítése az egyetemi adatszolgáltatás során megadott
eszközparkkal, Megrendelő közreműködésével, a jelen szerződés hatályba lépését követő 75 (hetvenöt) napon
belül.
2. ütem/mérföldkő: Kivitelezési Tervdokumentáció elkészítése a Vázlatterv, és a Végleges Tervezési Program
elfogadásától számított 75 (hetvenöt) napon belül.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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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Nyertes AT-nek a 322/2015. Korm.rend.11.§-a alapján a szerződés hatálya alatt rendelkeznie kell egy évre legalább
20.000.000 Ft, ill., káreseményenként legalább 10.000.000 Ft összegű tervezői felelősségbiztosítással.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 162 - 462050
(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: 71072/GFIBSZI/2022 Rész száma: Elnevezés: Tervezés- FOK Propedeutika-skill labor-kialakítás
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:
2022/09/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
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Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Szalonka Építész Stúdió Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13322166241
Postai cím: Szalonka Út 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: szalonka@szalonka.hu
Telefon: +36 12753045
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: 35825000,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 48800000,00
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 adatai:
Ajánlattevő neve: SZALONKA ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1025 Budapest, Szalonka út 12.
Adószám: 13322166-2-41
Alvállalkozók adatai:
orvostechnológia tervezés: MEDIPROJECT-PLUSZ KFT, 1112 Budapest, Menyecske utca 21. 7. em. 45.
(12024559-2-43);
épületvillamosság tervezés: ARTREA CONSULTING KFT, 1025Budapest, Szépvölgyi út 146. (23179897-2-41);
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épületgépészet tervezés: DSG TERVEZŐIRODA KFT, 2045 Törökbálint, Balassi Bálint utca 57.
(23090181-2-13)
Ajánlatkérő nem írt elő szociális és környezetvédelmi szempontokat.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt
előírások tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
x Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
x 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)
A Semmelweis Egyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) a tervezéssel érintett Fogorvostudományi Kar Oktatási
Centrum (1088 Budapest, Szentkirályi utca 47.) épületének komplett építési-műszaki tervdokumentációját az
orvos-technológiai tervfejezettel együtt a SZALONKA ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ Kft. (továbbiakban: Tervező) jogelődjével,
a SZALONKA ÉPÍTÉSZ IRODA Betéti Társaság készítette. Erre vonatkozóan csatoljuk a tervezési szerződést, illetve a
gazdasági szereplő átalakulását tartalmazó Egyesülési szerződést.
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében a szerzői jogi védelem tárgyát képezi többek között az
építészeti alkotás és annak terve. A törvény 1. § (3) bekezdése szerint „A szerzői jogi védelem az alkotást a szerző
szellemi tevékenységéből fakadó egyéni, eredeti jellege alapján illeti meg. A védelem nem függ mennyiségi,
minőségi, esztétikai jellemzőktől vagy az alkotás színvonalára vonatkozó értékítélettől.”
A 29. § úgy rendelkezik, hogy „A szerző kizárólagos joga, hogy művét átdolgozza, illetve hogy erre másnak
engedélyt adjon.”
A Tervező a szerzői jogáról nem mondott le a Tervezési szerződés 14. pontja alapján, mely értelmében a Tervező
által szállított tervdokumentációban foglalt megoldások Tervező szellemi termékei. A tervezéssel érintett épület
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vonatkozásában a szerzői jog kizárólag Társaságukat illeti meg, melyet másnak nem engedtek át, így a tervek
átdolgozására kizárólagos joggal rendelkeznek.
A jelen közbeszerzési eljárás keretében elvégzendő tervezési munkák (továbbiakban: Tervezési munkák) szoros
ok-okozati kapcsolatban állnak a Tervezési szerződéssel, hiszen kettő, már most is meglévő laboratórium
felújításához, korszerűsítéséhez szükséges a tervek átdolgozása és módosítása, illetve a könyvtár átalakítása
laboratóriummá is a meglévő tervek átdolgozását igényli.
A Tervezési munkák során figyelembe kell venni, hogy egy megtervezett, üzemelő épületbe helyez Ajánlatkérő
korszerűsítést és új funkciókat, ezért az épület meglévő rendszereit, azok tervdokumentációját egy egységként
kell figyelembe venni a tervek módosítása során.
A fent leírtak alapján az Ajánlatkérő által megfogalmazott beszerzési igény kizárólag a fennálló szerzői jog
érintésével valósítható meg, így a kizárólagos szerzői jogok sérelmét jelentené, ha nem a szerzői jog jogosultja
teljesítene.
A Tervező kizárólagos joga kiterjed Ajánlatkérő teljes beszerzési igényére, mivel a Tervezési munkák során
átdolgozandó tervdokumentáció egészét Tervező készítette, beleértve az orvos-technológiai tervfejezetet is.
Ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, hiszen egy meglévő
és funkcionáló oktatási intézmény korszerűsítését, bővítését kívánja végrehajtani. Jelenleg a két oktatási
laboratórium befogadóképessége képezi az oktatás szűk keresztmetszetét a Fogorvostudományi Karon.
Az oktatási kapacitás bővítése kizárólag a meglévő laboratóriumok korszerűsítésével, illetve a Könyvtár
laboratóriummá alakításával oldható meg. Az Oktatási Centrumon kívüli laboratóriumok kialakítása oktatási
szempontból sem reális alternatíva, illetve a költségeit tekintve magasabb az új laboratóriumok megtervezése és
kivitelezése külön-külön is, mint a meglévő és funkcionáló laboratóriumok átalakításához és bővítéséhez a tervek
módosítása és kivitelezése.
A fent leírtak alapján igazolható, hogy a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát
a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta meg Ajánlatkérő, mivel a tervezési feladatok is kizárólag az
épület eredeti funkciójához kapcsolódnak, vagyis a jelenleg is működő Oktatási Centrumban a laboratóriumok
korszerűsítése, kapacitásának bővítése a feladat a zavartalan propedeutika oktatás érdekében.
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Semmelweis Egyetem (19703/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308674242
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Idrányi Csilla
Telefon: +36 206663850
E-mail: idranyi.csilla@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szélesztő automata bérlése, fogyóanyag beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000818452022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

374

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződés szélesztéshez szükséges készülékek és egyéb fogyóanyagok beszerzésére, valamint a
szélesztés elvégzéséhez szükséges 1 db mikrobiológiai szélesztő automata bérlésére 60 hónapra opcióval.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 157480315,00 (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: Szélesztő automata bérlése, fogyóanyag beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Mikrobiológiai Laboratórium, 1083
Budapest, Üllői út 78/a. 1. emelet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés szélesztéshez szükséges készülékek és egyéb fogyóanyagok beszerzésére, valamint a
szélesztés elvégzéséhez szükséges 1 db mikrobiológiai szélesztő automata bérlésére 60 hónapra opcióval.
A 60 hónap alatt a tervezett szélesztések száma 150 000 darab.
A beszerzés mennyisége a 150 000 szélesztéshez szükséges készülékek és egyéb fogyóanyagok, valamint a
műszaki leírásban meghatározott követelményeknek megfelelő mikrobiológiai szélesztő automata bérlése 60
hónapra.
Az opció mennyisége 75 000 szélesztéshez szükséges készülékek és egyéb fogyóanyagok.
Fő finanszírozási feltételek:
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A termékek ellenértékét és az automata bérleti díját Ajánlatkérő havonta utólag, az igazolt teljesítést követően
a teljesítésigazolás birtokában, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (10) bekezdései alkalmazásával, a számla igazolt
kézhezvételét követően 30 napon belül banki átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján.
Vevő késedelmes fizetése esetén Eladó a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §, valamint a behajtási
költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére jogosult.
A kifizetés pénzneme: HUF.
Az ajánlati áraknak a teljesítés során felmerülő összes költséget tartalmazniuk kell. Ezen kívül bármilyen egyéb, a
szerződés teljesítésével kapcsolatos költség nem számolható el.
Az ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően,
illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó
szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Az ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár értékelési szempont
alapján értékeli tekintettel a 16/2012. (II.16.) Korm.rendelet 6.§ (3) bekezdésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A kiírás szerinti mennyiségtől +50 %-kal (+75 000 szélesztéshez szükséges készülékek
és egyéb fogyóanyagok) lehet eltérni.
Az opcióként megadott mennyiség lehívása az alapmennyiség szállításával megegyező módon történik a
szerződés hatálya alatt.
Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm.rendelet 6.§ (2) bekezdésére tekintettel határozta meg az opció
mennyiségét.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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 legalacsonyabb ár értékelési szempont szerint értékeli a 16/2012. (II.16.) Korm.
rendelet 6. §. (3) bekezdésére tekintettel.
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

376

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 131 - 372771
(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: 55291-/GFINSZI/2022 Rész száma: Elnevezés: Adásvételi szerződés_Diagnosticum Zrt
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:
2022/09/09 (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: Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10824487241
Postai cím: Attila Utca 126
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
E-mail: tender@diagnosticum.hu
Telefon: +36 209675203
Internetcím(ek): (URL) www.diagnosticum.hu
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Fax: +36 13694383
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: 157480315,00
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 ajánlattevő adatai:
Név: Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zrt.
Székhelye: 1047 Budapest, Attila utca 126.
Adószám: 10824487-2-41
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
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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:
2022/09/19 (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
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Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
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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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (19324/2022)
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: 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: Ébner Balázs
Telefon: +36 22537150
E-mail: ebner.balazs@pmhiv.szekesfehervar.hu
Fax: +36 22537160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szekesfehervar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szekesfehervar.hu
Hivatalos név: FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11111544207
Postai cím: Királysor Utca 3-15
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Laczi Péter
Telefon: +36 22535801
E-mail: fejervizzrt@fejerviz.hu
Fax: +36 22315598
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.fejerviz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály: A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény

380

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

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: VÁRAÉMI2020025p.energiahatékonyság-kazán,szivattyú
Hivatkozási szám: EKR000078702022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

381

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42122000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
VÁRA-ÉMI-2020-025 projekt kapcsán energiahatékonyságot célzó műszaki fejlesztés (kazánok, szivattyúk)
Székesfehérvári szennyvízrendszer és Szennyvíztisztító Telep részére gépek beszerzése
- 1. részajánlati tétel – A telepen üzemelő biogáz kazánok cseréje, a hozzá kapcsolódó berendezésekkel;
- 2. részajánlati tétel – A telepen üzemelő szivattyúk cseréje I.;
- 3. részajánlati tétel – A telepen üzemelő szivattyúk cseréje II.;
- 4. részajánlati tétel – Székesfehérvári átemelők szivattyúinak ütemezett cseréje energiahatékonyság növelése
érdekében
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy jelen közbeszerzési kiírás szakmai tartalma a
VÁRA-ÉMI-2020 kódszámú „Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra” tárgyú
pályázati felhívásnak megfelelően került összeállításra, tekintettel a felhívás támogatható és nem támogatható
tevékenységeire. Az ajánlattétel során szíveskedjenek a felhívás kritériumrendszerét figyelembe venni. A
támogatásban részesült projekt azonosítószáma: VÁRA-ÉMI-2020-025
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 38879450,00 (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)
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(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: Telepi biogáz kazánok cseréje- berendezéseivel
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
44621200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Bakony utca, hrsz. 020532
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep (8000 Székesfehérvár, Bakony utca, hrsz. 020532) vonatkozásában a telepen
üzemelő biogáz kazánok cseréje, a hozzá kapcsolódó berendezésekkel
Tervezett rekonstrukció: A szennyvíztisztító telepen a tervezési munkát követően és a szakhatósági engedélyek
beszerzése után a kazánok, a kazánokhoz tartozó kémények, és a csatlakozó egyégek cseréje szükséges. A gépek
és berendezések kapcsán a nyertes Ajánlattevő feladata a meglévő biogáz kazán kiszerelése, új kazán, és kémény
beépítése a vonatkozó szabványok és műszaki előírások szerint.
Az árubeszerzés teljesítésigazolásához a nyertes Ajánlattevőnek igazolni a szükséges:
1) a biogáz kazánok működésének megfelelőségét a próbaüzemet megelőzően üzempróbával, majd
2) 1 hónap időtartamú próbaüzemet, amely az eredményes üzempróbát követően indítható.
Tételes műszaki tartalom, mely alapján az árkalkuláció készítendő:
- Teljes körű együttműködés a biogáz kazánok és kapcsolódó berendezések tervezés munkájában, valamint a
szakhatósági engedélyek beszerzésében.
- Teljes körű együttműködés a meglévő biogázkazán és kapcsolódó berendezések üzemből való kiszerelésében.
- Berendezés szállítása teljesítés helyére
- 2 darab Hoval Max-3 750 típusú vagy azzal egyenértékű melegvízkazán telepítése és beüzemelése
- Kazán és gázégető csatlakoztatása a meglévő rendszerhez
- Kémény kivitelezése
- Átadási dokumentáció:
o a beépített villamos gépek szabványossági felülvizsgálati és érintésvédelmi minősítő iratai;
o a beépített berendezés gépkönyve, magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítása, megfelelőség tanúsítása,
a beépített anyagok, szerelvények minőségi bizonylatai, teljesítmény igazolásai; garanciajegy/garancianyilatkozat;
próbaüzemi jegyzőkönyv;
o kivitelezői szabványossági nyilatkozat;
o szakhatósági engedély; füstgáz mérési jegyzőkönyv
Műszaki paraméterek:
- 2 darab Hoval Max-3 típusú vagy azzal egyenértékű legalább 790 kW névleges hőteljesítményű biogáz kazánok
külön tételben kiírt biogáz égővel hozzátartozó szerelvénysorral beépítve kompletten
- 2 darab biogáz égető
A megajánlott termékekre minimum 2 év jótállás vállalása szükséges- amennyiben a gyártói jótállás 2 évet
meghaladó mértékű, az ajánlatban vállalt többletjótállás azon felül értelmezendő.
(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 többletjótállás (24 hónap jótálláson felül)- 0-36 hónap között
értékelve) 30
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Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. A felhívás II.2.5) Értékelési szempontok pontjában és a felolvasólapon meghatározott Nettó ajánlati ár
mindösszesen (HUF) értékelési szempontnál a nettó ajánlati ár kerül értékelésre, továbbá a felolvasólapon is a
nettó ajánlati árat szükséges megadni.
2. A felhívás II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama pontjában
meghatározott 7 hónapos teljesítési határidő a szerződés mindkét fél által történő aláírását követően számítandó,
azzal, hogy az 1 hónap próbaüzem a teljesítési határidőbe beleszámít.
II.2.1)
Elnevezés: Telepen üzemelő szivattyúk cseréje I.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42122000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Bakony utca, hrsz. 020532
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep (8000 Székesfehérvár, Bakony utca, hrsz. 020532) vonatkozásában a telepen
üzemelő szivattyúk cseréje I.:
Tervezett rekonstrukció: A Székesfehérvári Szennyvíztisztító Telepen a biológiai tisztító blokkokban, valamint
az iszapkezelési vonalon számos szivattyú és keverő üzemel. Ezek szükségszerű cseréjéhez az alábbi szivattyúk
szállítására van szükség:
• 2 db SEEPEX BN 35-6LS SCT vagy azzal egyenértékű rothasztott iszap szivattyú alap szárazonfutás elleni
védelemmel, mindkét oldalon tisztítófedéllel, frekvenciaváltós fordulatszám szabályzásra előlátva
• 2 db SEEPEX BN 17-6LS SCT vagy azzal egyenértékű sűrített iszap szivattyú, alaplappal, alap szárazonfutás elleni
védelemmel, mindkét oldalon tisztítófedéllel, motorra kiépített frekvenciaváltóval
• 2 db SEEPEX BN 1-6L vagy azzal egyenértékű polielektrolit oldat adagoló szivattyú csere alaplappal, alap
szárazonfutás elleni védelemmel, motorra kiépített frekvenciaváltóval
• 2 db SEEPEX BN 35-6LS SCT vagy azzal egyenértékű fölösiszap szivattyú alaplappal, alap szárazonfutás elleni
védelemmel, mindkét oldalon tisztítófedéllel, motorra kiépített frekvenciaváltóval
Tételes műszaki tartalom, mely alapján az árkalkuláció készítendő:
- Berendezés szállítása teljesítés helyére
- Teljes körű együttműködés a berendezések cseréje során.
- Átadási dokumentáció:
o leszállított gépek és kapcsolódó berendezések Üzemeltetési és Karbantartási utasítása magyar nyelven;
garanciajegy/garancianyilatkozat;
o CE-jelölés és CE megfelelőségi nyilatkozat
o Gépkönyv magyar nyelven
A megajánlott termékekre minimum 2 év jótállás vállalása szükséges- amennyiben a gyártói jótállás 2 évet
meghaladó mértékű, az ajánlatban vállalt többletjótállás azon felül értelmezendő.
(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 Vállalt többletjótállás (24 hónap jótálláson felül)- 0-36 hónap között
értékelve) 30
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. A felhívás II.2.5) Értékelési szempontok pontjában és a felolvasólapon meghatározott Nettó ajánlati ár
mindösszesen (HUF) értékelési szempontnál a nettó ajánlati ár kerül értékelésre, továbbá a felolvasólapon is a
nettó ajánlati árat szükséges megadni.
2. A felhívás II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama pontjában
meghatározott 6 hónapos teljesítési határidő a szerződés mindkét fél által történő aláírását követően számítandó.
II.2.1)
Elnevezés: Telepen üzemelő szivattyúk cseréje II.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42122000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Bakony utca, hrsz. 020532
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep (8000 Székesfehérvár, Bakony utca, hrsz. 020532) vonatkozásában a telepen
üzemelő szivattyúk cseréje II.:
Tervezett rekonstrukció: A Székesfehérvári Szennyvíztisztító Telepen a biológiai tisztító blokkokban, valamint
az iszapkezelési vonalon számos szivattyú és keverő üzemel. Ezek szükségszerű cseréjéhez az alábbi szivattyúk
szállítására van szükség:
• 1 db PP 4640.412 vagy azzal egyenértékű nagykörös recirkulációs szivattyú idomokkal, kiemelő szerkezettel, és
hüvellyel. Elvárt kapacitás: 504 m3/óra
• 1 db PP 4650.412 vagy azzal egyenértékű kiskörös recirkulációs szivattyú idomokkal, kiemelő szerkezettel, és
hüvellyel. Elvárt kapacitás: 1.332 m3/óra.
• 1 db SR 4430.010 propeller kód 420 vagy azzal egyenértékű anoxikus keverő idomokkal, kiemelő szerkezettel, és
hüvellyel.
• 1 db SR 4630.412 propeller kód:083707SF vagy azzal egyenértékű anoxikus keverő idomokkal, kiemelő
szerkezettel, és hüvellyel.
• 1 db PP 4660.412 vagy azzal egyenértékű kiskörös recirkulációs szivattyú idomokkal, kiemelő szerkezettel, és
hüvellyel. Elvárt kapacitás: 1.332 m3/óra
• 1 db NT3127.161 MT 438vagy azzal egyenértékű iszapkeringető szivattyú idomokkal, jelátalakítóval. Elvárt
kapacitás: 126 m3/óra
• 2 db NT 3301.180 MT 630 vagy azzal egyenértékű nyers szennyvíz szivattyú idomokkal, jelátalakítóval. Elvárt
kapacitás: 900 m3/óra
Tételes műszaki tartalom, mely alapján az árkalkuláció készítendő:
- Berendezés szállítása teljesítés helyére
- Teljes körű együttműködés a berendezések cseréje során.
- Átadási dokumentáció:
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o leszállított gépek és kapcsolódó berendezések Üzemeltetési és Karbantartási utasítása magyar nyelven;
garanciajegy/garancianyilatkozat;
o CE-jelölés és CE megfelelőségi nyilatkozat
o Gépkönyv magyar nyelven
A megajánlott termékekre minimum 2 év jótállás vállalása szükséges- amennyiben a gyártói jótállás 2 évet
meghaladó mértékű, az ajánlatban vállalt többletjótállás azon felül értelmezendő.
(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 többletjótállás (24 hónap jótálláson felül)- 0-36 hónap között
értékelve) 30
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. A felhívás II.2.5) Értékelési szempontok pontjában és a felolvasólapon meghatározott Nettó ajánlati ár
mindösszesen (HUF) értékelési szempontnál a nettó ajánlati ár kerül értékelésre, továbbá a felolvasólapon is a
nettó ajánlati árat szükséges megadni.
2. A felhívás II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama pontjában
meghatározott 6 hónapos teljesítési határidő a szerződés mindkét fél által történő aláírását követően számítandó.
II.2.1)
Elnevezés: Átemelők szivattyúinak ütemezett cseréje
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42122000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Székesfehérvár területén 6 helyszínen, ismertetve a II.2.4)
pontban- karakterkorlátra tekintettel
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezett rekonstrukció: Székesfehérvár város területén egyes szennyvízátemelők cseréjéhez az alábbi szivattyúk
szállítására van szükség:
2.1. Székesfehérvári szennyvízrendszer A-0/2 Váralja sor szennyvízátemelőben
• Darabszám: 2 db
• NP 3202.180 HT 456 vagy ezzel egyenértékű szennyvízszivattyú. Elérni kívánt kapacitás: 94 l/s 23 méteren
2.2. Székesfehérvári szennyvízrendszer R-0/ Székely u. szennyvízátemelőben
• Darabszám: 2 db
• NP 3153.182 HT 451 vagy ezzel egyenértékű búvármotoros szennyvízszivattyú. Elérni kívánt kapacitás: 44,2 l/s
17,4 méteren
2.3. Székesfehérvári szennyvízrendszer A-2 Vásártéri u. szennyvízátemelőben
• Darabszám: 2 db
• 6020.181 Flygt Concertor 80 vagy ezzel egyenértékű búvármotoros szennyvízszivattyú. Elérni kívánt kapacitás:
7,7 l/s 10,2 méteren
2.4. Székesfehérvári szennyvízrendszer PV0 Selyem u. szennyvízátemelőben
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• Darabszám: 2 db
• NP 3301.180 MT 632 vagy ezzel egyenértékű búvármotoros szennyvízszivattyú. Elérni kívánt kapacitás:175 l/s 17
méteren
2.5. Székesfehérvári szennyvízrendszer F-0 5036/1 hrsz út IKV telep szennyvízátemelőben
• Darabszám: 2 db
• NP 3171.181 MT 430 vagy ezzel egyenértékű búvármotoros szennyvízszivattyú Mini-Cas II jelátalakítóval. Elérni
kívánt kapacitás: 21 l/s 31 méteren
2.6. Székesfehérvári szennyvízrendszer F-1 Virág út szennyvízátemelőben
• Darabszám: 2db
• 6020.181 Concertor 100 vagy ezzel egyenértékű búvármotoros szennyvízszivattyú. Elérni kívánt kapacitás: 20 l/s
10 méteren
Tételes műszaki tartalom, mely alapján az árkalkuláció készítendő:
- Teljes körű együttműködés a berendezések cseréje során.
- Átadási dokumentáció:
o leszállított gépek és kapcsolódó berendezések Üzemeltetési és Karbantartási utasítása magyar nyelven;
garanciajegy/garancianyilatkozat;
o CE-jelölés és CE megfelelőségi nyilatkozat
o Gépkönyv magyar nyelven
A megajánlott termékekre minimum 2 év jótállás vállalása szükséges- amennyiben a gyártói jótállás 2 évet
meghaladó mértékű, az ajánlatban vállalt többletjótállás azon felül értelmezendő.
(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 többletjótállás (24 hónap jótálláson felül)- 0-36 hónap között
értékelve) 30
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. A felhívás II.2.5) Értékelési szempontok pontjában és a felolvasólapon meghatározott Nettó ajánlati ár
mindösszesen (HUF) értékelési szempontnál a nettó ajánlati ár kerül értékelésre, továbbá a felolvasólapon is a
nettó ajánlati árat szükséges megadni.
2. A felhívás II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama pontjában
meghatározott 6 hónapos teljesítési határidő a szerződés mindkét fél által történő aláírását követően számítandó.
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

387

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 076 - 207115
(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: Telepi biogáz kazánok cseréje- berendezéseivel
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 - 006712 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Telepen üzemelő szivattyúk cseréje I.
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:
2022/09/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: GRUNDFOS South East Europe Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10764211213
Postai cím: Tópark Utca 8
Város: Törökbálint
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2045
Ország: Magyarország
E-mail: ajanlatkeres@sales.grundfos.com
Telefon: +36 209266857
Internetcím(ek): (URL) www.grundfos.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12473450,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Telepen üzemelő szivattyúk cseréje II.
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 - 006712 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
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(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Átemelők szivattyúinak ütemezett cseréje
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:
2022/09/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hidrostal Kereskedelmi és Javító Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12517644208
Postai cím: Potyondi Utca 3
Város: Nyúl
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9082
Ország: Magyarország
E-mail: peter.kmetti@hidrostal.com
Telefon: +36 709495610
Internetcím(ek): (URL) www.hidrostal.com
Fax: +36 965420200
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: 26406000,00
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:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
I.:
1 - Telepi biogáz kazánok cseréje- berendezéseivel számú és elnevezésű részben 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].;
az eredménytelenségi ok az ajánlati felhívás VI.3) További információk 9. alpontjára tekintettel releváns: …
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Gazdasági szereplők figyelmét, hogy mindegyik rész tekintetében a Kbt. 75. §
(2) bekezdés e) pontja alkalmazására kerül …;
3 - Telepen üzemelő szivattyúk cseréje II. számú és elnevezésű részben 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].;
az eredménytelenségi ok az ajánlati felhívás VI.3) További információk 9. alpontjára tekintettel releváns: …
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Gazdasági szereplők figyelmét, hogy mindegyik rész tekintetében a Kbt. 75. §
(2) bekezdés e) pontja alkalmazására kerül …;
II.:
Az ajánlattevők adatai (név, cím, adószám) a 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§-a alapján:
- Ajánlattevő: Kraft-Tech Épületgépészeti Kft. (1139 Budapest Pap Károly Utca 4-6.; adószám:
23411762-2-41): ajánlattétel a Telepi biogáz kazánok cseréje- berendezéseivel (1) részben;
- Ajánlattevő: Xylem Water Solutions Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Tópark Utca 9.; adószám:
10489299-2-13): ajánlattétel a Telepen üzemelő szivattyúk cseréje II. (3) részben és az Átemelők
szivattyúinak ütemezett cseréje (4) részben;
- Ajánlattevő: Hidrostal Kereskedelmi és Javító Korlátolt Felelősségű Társaság (9082 Nyúl, Potyondi Utca 3.;
adószám: 12517644-2-08): ajánlattétel a Telepen üzemelő szivattyúk cseréje I. (2) részben és az Átemelők
szivattyúinak ütemezett cseréje (4) részben;
- Ajánlattevő: GRUNDFOS South East Europe Korlátolt Felelősségű Társaság (2045 Törökbálint, Tópark
Utca 8.; adószám: 10764211-2-13): ajánlattétel a Telepen üzemelő szivattyúk cseréje I. (2) részben és az
Átemelők szivattyúinak ütemezett cseréje (4) részben;
- Ajánlattevő: Zultzer Pumpen Korlátolt Felelősségű Társaság (1046 Budapest Kiss Ernő Utca 1-3.; adószám:
12188884-2-41): ajánlattétel az Átemelők szivattyúinak ütemezett cseréje (4) részben.
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:
2022/09/19 (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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Székesfehérvári Tankerületi Központ (19851/2022)
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: Székesfehérvári Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: 15835437207
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 5
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tuboly Ágnes
Telefon: +36 22795238
E-mail: agnes.tuboly@kk.gov.hu
Fax: +36 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kk.gov.hu/szekesfehervar
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mindennapos iskolába járás
Hivatkozási szám: EKR000836412022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

395

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
60140000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (5) bekezdése írja elő, hogy a kötelező felvételt
biztosító iskolába való utaztatásról a fenntartó gondoskodik. A Székesfehérvári Tankerületi Központ ez alapján a
fenntartásába tartozó iskolák vonatkozásában közbeszerzési eljárást ír ki mindennapos iskolába járás tárgyában a
2022/2023-as tanévben, négy részajánlattételi körben.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy több részre történő ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőnek részenként
kell rendelkeznie a felhívás II.2.4. pontjában részenként előírt, a teljesítéshez szükséges mennyiségű autóbusszal.
Részletes feladatleírás tekintetében lásd a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírást.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás
céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Székesfehérvár járás – 3 útvonalon
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
60140000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Fejér megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata 2022/2023-as tanévben kötelező felvétellel érintett tanulók oda-vissza történő
szállítása napi egy fordulóban:
a, Kőszárhegy- Szabadbattyán útvonal
Kötelező felvétellel érintett tanulók oda-vissza szállítása napi egy fordulóban Kőszárhegy – Szabadbattyán
útvonalon.
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Szállítandó személyek száma szerződéskötéskor tervezetten 47 fő tanuló, 1 fő kísérő (szülő, pedagógus). A
tanulólétszám a szerződés teljesítése alatt módosulhat, de a létszámváltozásnak a szállítási díjra kihatása nem
lehet. Szállítás a szerződés időtartama alatt valamennyi iskolai tanítási napon. Tervezett napok száma 184 nap.
b, Sárkeszi-Nádasdladány-Sárkeszi útvonal
Szállítandó személyek száma szerződéskötéskor tervezetten 8 fő tanuló, 1 fő kísérő (szülő, pedagógus). A
tanulólétszám a szerződés teljesítése alatt módosulhat, de a létszámváltozásnak a szállítási díjra kihatása nem
lehet. Szállítás a szerződés időtartama alatt valamennyi iskolai tanítási napon. Tervezett napok száma 184 nap.
c, Jenő – Székesfehérvár útvonal
Szállítandó személyek száma szerződéskötéskor tervezetten 35 fő tanuló, 1 fő kísérő (pedagógus, pedagógiai
asszisztens). A tanulólétszám a szerződés teljesítése alatt módosulhat, de a létszámváltozásnak a szállítási díjra
kihatása nem lehet. Szállítás a szerződés időtartama alatt valamennyi iskolai tanítási napon. Tervezett napok
száma 184 nap.
A fel-és leszállási helyeket ajánlatkérő adja meg, a tervezett menetrendet a műszaki leírás tartalmazza
útvonalanként.
Nyertes ajánlattevő útvonalanként 1 db, azaz összesen 3 db autóbuszt köteles biztosítani:
A gépjárművek meghibásodása esetén nyertes ajánlattevő kötelezettsége helyettesítő járművet biztosítani.
Az autóbuszokkal kapcsolatban elvárt műszaki tartalom:
- Az autóbuszoknak minden ülésen rendelkezniük kell biztonsági övvel.
- M1 járműkategóriájú, legalább EURO IV vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi besorolású.
A megajánlott autóbuszok az alábbi jogszabályoknak feleljenek meg:
- 6/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet, a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki
feltételeiről.
- 5/1990 (IV.12) KÖHÉM rendelet, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról,
- 77/2009 (XII.15.) KHEM-IRM-KHVM együttes rendelet, a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának
szabályairól.
- 1988. évi I. törvény, a közúti közlekedésről.
- 2012. évi XLI törvény, a személyszállítási szolgáltatásokról.
- 213/2012. (VII.30.) Korm. rendelet az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben
nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási
szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról
Nyertes ajánlattevő autóbuszonként 1 fő járművezetőt köteles biztosítani. Az autóbuszok vezetői maradéktalanul
és folyamatosan feleljenek meg a 261/2011.(XII.7.) Korm.rendeletben a járművezetőkre előírt követelményeknek.
A feladat részletes leírását a műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A felhívás II.2.4) pontja szerint szükséges járművek környezetvédelmi
besorolása 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A minőségi értékelési részszempont esetén ajánlatkérő a következők szerint osztja ki a pontokat:
Járművenként 40 pont, ha a bemutatott gépjármű EURO VI besorolású
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Járművenként 20 pont, ha a bemutatott gépjármű EURO V besorolású
Járművenként 0 pont, ha a bemutatott gépjármű EURO IV besorolású
A minőségi értékelési szempont alátámasztására az ajánlat részeként csatolandó a bemutatott gépjárművek
érvényes forgalmi engedélye, amelyből a környezetvédelmi besorolásuk egyértelműen megállapítható.
Értékelési szempont: a legjobb ár-érték arány, Kbt. 76. § (2) c) pont. Pontszámok alsó és felső határa: 0-120.
Értékelés módszere: ár értékelési szempont tekintetében fordított arányosítás, minőségi értékelési részszempont
esetében pontkiosztás.
A további részletes értékelési módszert a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.1)
Elnevezés: Székesfehérvár járás II. – 3 útvonalon
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
60140000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Fejér megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata 2022/2023-as tanévben kötelező felvétellel érintett tanulók oda-vissza történő
szállítása napi egy fordulóban:
a, Aba-Belsőbáránd-Aba
Szállítandó személyek száma szerződéskötéskor tervezetten 19 fő tanuló, 1 fő kísérő (szülő, pedagógus). A
tanulólétszám a szerződés teljesítése alatt módosulhat, de a létszámváltozásnak a szállítási díjra kihatása nem
lehet. Szállítás a szerződés időtartama alatt valamennyi iskolai tanítási napon. Tervezett napok száma 184 nap.
b, Csősz-Tác-Csősz útvonal
Szállítandó személyek száma szerződéskötéskor tervezetten 36 fő tanuló, 1 fő kísérő (szülő, pedagógus). A
tanulólétszám a szerződés teljesítése alatt módosulhat, de a létszámváltozásnak a szállítási díjra kihatása nem
lehet. Szállítás a szerződés időtartama alatt valamennyi iskolai tanítási napon. Tervezett napok száma 184 nap.
c, Polgárdi- Kiscséri-Nagycséri puszta útvonal
Szállítandó személyek száma szerződéskötéskor tervezetten 8 fő tanuló, 1 fő kísérő (szülő, pedagógus). A
tanulólétszám a szerződés teljesítése alatt módosulhat, de a létszámváltozásnak a szállítási díjra kihatása nem
lehet. Szállítás a szerződés időtartama alatt valamennyi iskolai tanítási napon. Tervezett napok száma 184 nap.
A fel-és leszállási helyeket ajánlatkérő adja meg, a tervezett menetrendet a műszaki leírás tartalmazza
útvonalanként.
Nyertes ajánlattevő útvonalanként 1 db, azaz összesen 3 db autóbuszt köteles biztosítani:
A gépjárművek meghibásodása esetén nyertes ajánlattevő kötelezettsége helyettesítő járművet biztosítani.
Az autóbuszokkal kapcsolatban elvárt műszaki tartalom:
- Az autóbuszoknak minden ülésen rendelkezniük kell biztonsági övvel.
- M1 járműkategóriájú, legalább EURO IV vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi besorolású.
A megajánlott autóbuszok az alábbi jogszabályoknak feleljenek meg:
- 6/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet, a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki
feltételeiről.
- 5/1990 (IV.12) KÖHÉM rendelet, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról,
- 77/2009 (XII.15.) KHEM-IRM-KHVM együttes rendelet, a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának
szabályairól.
- 1988. évi I. törvény, a közúti közlekedésről.
- 2012. évi XLI törvény, a személyszállítási szolgáltatásokról.
- 213/2012. (VII.30.) Korm. rendelet az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben
nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási
szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról
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Nyertes ajánlattevő autóbuszonként 1 fő járművezetőt köteles biztosítani. Az autóbuszok vezetői maradéktalanul
és folyamatosan feleljenek meg a 261/2011.(XII.7.) Korm.rendeletben a járművezetőkre előírt követelményeknek.
A feladat részletes leírását a műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A felhívás II.2.4) pontja szerint szükséges járművek környezetvédelmi
besorolása 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A minőségi értékelési részszempont esetén ajánlatkérő a következők szerint osztja ki a pontokat:
Járművenként 40 pont, ha a bemutatott gépjármű EURO VI besorolású
Járművenként 20 pont, ha a bemutatott gépjármű EURO V besorolású
Járművenként 0 pont, ha a bemutatott gépjármű EURO IV besorolású
A minőségi értékelési szempont alátámasztására az ajánlat részeként csatolandó a bemutatott gépjárművek
érvényes forgalmi engedélye, amelyből a környezetvédelmi besorolásuk egyértelműen megállapítható.
Értékelési szempont: a legjobb ár-érték arány, Kbt. 76. § (2) c) pont. Pontszámok alsó és felső határa: 0-120.
Értékelés módszere: ár értékelési szempont tekintetében fordított arányosítás, minőségi értékelési részszempont
esetében pontkiosztás.
A további részletes értékelési módszert a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.1)
Elnevezés: Enying járás – 2 útvonalon
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
60140000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211,HU233 A teljesítés fő helyszíne: Fejér megye és Tolna megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata 2022/2023-as tanévben kötelező felvétellel érintett tanulók oda-vissza történő
szállítása napi egy fordulóban:
a, Mátyásdomb-Kisláng-Mátyásdomb útvonal
Szállítandó személyek száma szerződéskötéskor tervezetten 44 fő tanuló, 1 fő kísérő (szülő, pedagógus). A
tanulólétszám a szerződés teljesítése alatt módosulhat, de a létszámváltozásnak a szállítási díjra kihatása nem
lehet. Szállítás a szerződés időtartama alatt valamennyi iskolai tanítási napon. Tervezett napok száma 184 nap.
b, Enying-Simontornya-Enying útvonal
Szállítandó személyek száma szerződéskötéskor tervezetten 10 fő tanuló, 1 fő kísérő (szülő, pedagógus). A
tanulólétszám a szerződés teljesítése alatt módosulhat, de a létszámváltozásnak a szállítási díjra kihatása nem
lehet. Szállítás a szerződés időtartama alatt valamennyi iskolai tanítási napon. Tervezett napok száma 184 nap.
A fel-és leszállási helyeket ajánlatkérő adja meg, a tervezett menetrendet a műszaki leírás tartalmazza
útvonalanként.
Nyertes ajánlattevő útvonalanként 1 db, azaz összesen 2 db autóbuszt köteles biztosítani:
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A gépjárművek meghibásodása esetén nyertes ajánlattevő kötelezettsége helyettesítő járművet biztosítani.
Az autóbuszokkal kapcsolatban elvárt műszaki tartalom:
- Az autóbuszoknak minden ülésen rendelkezniük kell biztonsági övvel.
- M1 járműkategóriájú, legalább EURO IV vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi besorolású.
A megajánlott autóbuszok az alábbi jogszabályoknak feleljenek meg:
- 6/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet, a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki
feltételeiről.
- 5/1990 (IV.12) KÖHÉM rendelet, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról,
- 77/2009 (XII.15.) KHEM-IRM-KHVM együttes rendelet, a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának
szabályairól.
- 1988. évi I. törvény, a közúti közlekedésről.
- 2012. évi XLI törvény, a személyszállítási szolgáltatásokról.
- 213/2012. (VII.30.) Korm. rendelet az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben
nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási
szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról
Nyertes ajánlattevő autóbuszonként 1 fő járművezetőt köteles biztosítani. Az autóbuszok vezetői maradéktalanul
és folyamatosan feleljenek meg a 261/2011.(XII.7.) Korm.rendeletben a járművezetőkre előírt követelményeknek.
A feladat részletes leírását a műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A felhívás II.2.4) pontja szerint szükséges járművek környezetvédelmi
besorolása 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A minőségi értékelési részszempont esetén ajánlatkérő a következők szerint osztja ki a pontokat:
Járművenként 60 pont, ha a bemutatott gépjármű EURO VI besorolású
Járművenként 30 pont, ha a bemutatott gépjármű EURO V besorolású
Járművenként 0 pont, ha a bemutatott gépjármű EURO IV besorolású
A minőségi értékelési szempont alátámasztására az ajánlat részeként csatolandó a bemutatott gépjárművek
érvényes forgalmi engedélye, amelyből a környezetvédelmi besorolásuk egyértelműen megállapítható.
Értékelési szempont: a legjobb ár-érték arány, Kbt. 76. § (2) c) pont. Pontszámok alsó és felső határa: 0-120.
Értékelés módszere: ár értékelési szempont tekintetében fordított arányosítás, minőségi értékelési részszempont
esetében pontkiosztás.
A további részletes értékelési módszert a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.1)
Elnevezés: Mór járás – 3 útvonalon
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

60140000-1
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NUTS-kód: HU211,HU213 A teljesítés fő helyszíne: Fejér megye és Veszprém megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata 2022/2023-as tanévben kötelező felvétellel érintett tanulók oda-vissza történő
szállítása napi egy fordulóban:
a, Csetény-Mór-Csetény útvonal
Szállítandó személyek száma szerződéskötéskor tervezetten 21 fő tanuló, 1 fő kísérő (szülő, pedagógus). A
tanulólétszám a szerződés teljesítése alatt módosulhat, de a létszámváltozásnak a szállítási díjra kihatása nem
lehet. Szállítás a szerződés időtartama alatt valamennyi iskolai tanítási napon. Tervezett napok száma 184 nap
b, Csákberény-Csókakő-Csákberény útvonal
Szállítandó személyek száma szerződéskötéskor tervezetten 21 fő tanuló, 1 fő kísérő (szülő, pedagógus). A
tanulólétszám a szerződés teljesítése alatt módosulhat, de a létszámváltozásnak a szállítási díjra kihatása nem
lehet. Szállítás a szerződés időtartama alatt valamennyi iskolai tanítási napon. Tervezett napok száma 184 nap.
c, Kincsesbánya-Isztimér-Kincsesbánya útvonal
Szállítandó személyek száma szerződéskötéskor tervezetten 41 fő tanuló, 1 fő kísérő (szülő, pedagógus). A
tanulólétszám a szerződés teljesítése alatt módosulhat, de a létszámváltozásnak a szállítási díjra kihatása nem
lehet. Szállítás a szerződés időtartama alatt valamennyi iskolai tanítási napon. Tervezett napok száma 184 nap.
A fel-és leszállási helyeket ajánlatkérő adja meg, a tervezett menetrendet a műszaki leírás tartalmazza
útvonalanként.
Nyertes ajánlattevő útvonalanként 1 db, azaz összesen 3 db autóbuszt köteles biztosítani:
A gépjárművek meghibásodása esetén nyertes ajánlattevő kötelezettsége helyettesítő járművet biztosítani.
Az autóbuszokkal kapcsolatban elvárt műszaki tartalom:
- Az autóbuszoknak minden ülésen rendelkezniük kell biztonsági övvel.
- M1 járműkategóriájú, legalább EURO IV vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi besorolású.
A megajánlott autóbuszok az alábbi jogszabályoknak feleljenek meg:
- 6/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet, a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki
feltételeiről.
- 5/1990 (IV.12) KÖHÉM rendelet, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról,
- 77/2009 (XII.15.) KHEM-IRM-KHVM együttes rendelet, a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának
szabályairól.
- 1988. évi I. törvény, a közúti közlekedésről.
- 2012. évi XLI törvény, a személyszállítási szolgáltatásokról.
- 213/2012. (VII.30.) Korm. rendelet az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben
nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási
szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról
Nyertes ajánlattevő autóbuszonként 1 fő járművezetőt köteles biztosítani. Az autóbuszok vezetői maradéktalanul
és folyamatosan feleljenek meg a 261/2011.(XII.7.) Korm.rendeletben a járművezetőkre előírt követelményeknek.
A feladat részletes leírását a műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A felhívás II.2.4) pontja szerint szükséges járművek környezetvédelmi
besorolása 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
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Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A minőségi értékelési részszempont esetén ajánlatkérő a következők szerint osztja ki a pontokat:
Járművenként 40 pont, ha a bemutatott gépjármű EURO VI besorolású
Járművenként 20 pont, ha a bemutatott gépjármű EURO V besorolású
Járművenként 0 pont, ha a bemutatott gépjármű EURO IV besorolású
A minőségi értékelési szempont alátámasztására az ajánlat részeként csatolandó a bemutatott gépjárművek
érvényes forgalmi engedélye, amelyből a környezetvédelmi besorolásuk egyértelműen megállapítható.
Értékelési szempont: a legjobb ár-érték arány, Kbt. 76. § (2) c) pont. Pontszámok alsó és felső határa: 0-120.
Értékelés módszere: ár értékelési szempont tekintetében fordított arányosítás, minőségi értékelési részszempont
esetében pontkiosztás.
A további részletes értékelési módszert a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
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 114 - 321714
(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: Székesfehérvár járás – 3 útvonalon
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
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A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 011710 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Székesfehérvár járás II. – 3 útvonalon
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 - 011710 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
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Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Enying járás – 2 útvonalon
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 - 011710 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: Mór járás – 3 útvonalon
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 - 011710 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
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(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§-a szerinti adatok:
a) eredménytelen eljárás indoka:
1 - Székesfehérvár járás – 3 útvonalon számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi
indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].;
Az eljárás 1. részében 3 ajánlatot nyújtottak be, azonban a bírálat során mindhárom ajánlat
érvénytelennek bizonyult, ezért az eljárás az 1. részben a Kbt. 75.§ (1) bek. b) pont alapján eredménytelen.;
2 - Székesfehérvár járás II. – 3 útvonalon számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi
indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].;
Az eljárás 2. részében 3 ajánlatot nyújtottak be, azonban a bírálat során mindhárom ajánlat
érvénytelennek bizonyult, ezért az eljárás a 2. részben a Kbt. 75.§ (1) bek. b) pont alapján eredménytelen.;
3 - Enying járás – 2 útvonalon számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok)
kerültek kiválasztásra:
● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].;
Az eljárás 3. részében 2 ajánlatot nyújtottak be, azonban a bírálat során mindkét ajánlat érvénytelennek
bizonyult, ezért az eljárás a 3. részben a Kbt. 75.§ (1) bek. b) pont alapján eredménytelen.;
4 - Mór járás – 3 útvonalon számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok)
kerültek kiválasztásra:
● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].;
Az eljárás 4. részében 3 ajánlatot nyújtottak be, azonban a bírálat során mindhárom ajánlat
érvénytelennek bizonyult, ezért az eljárás a 4. részben a Kbt. 75.§ (1) bek. b) pont alapján eredménytelen.
b) nyertes ajánlattevő(k) adószáma : egyik részben sincs nyertes ajánlattevő
c) az ajánlattevők neve, címe és adószáma részenként:
1. rész:
INTER TAN-KER Zrt. 1045 Budapest, Istvántelki u. 8. 14025336241
For Dear Life Kft. 7000 Sárbogárd, Ady Endre út 112. 23428232207
LS-Smart Szolgáltató Kft. 1088 Budapest, Krúdy Gyula u. 15. Fsz1/B 36699/0/A/1 13617273242
2. rész:
INTER TAN-KER Zrt. 1045 Budapest, Istvántelki u. 8. 14025336241
For Dear Life Kft. 7000 Sárbogárd, Ady Endre út 112. 23428232207
LS-Smart Szolgáltató Kft. 1088 Budapest, Krúdy Gyula u. 15. Fsz1/B 36699/0/A/1 13617273242
3. rész:
INTER TAN-KER Zrt. 1045 Budapest, Istvántelki u. 8. 14025336241
For Dear Life Kft. 7000 Sárbogárd, Ady Endre út 112. 23428232207
4. rész:
NTER TAN-KER Zrt. 1045 Budapest, Istvántelki u. 8. 14025336241
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For Dear Life Kft. 7000 Sárbogárd, Ady Endre út 112. 23428232207
Winkler Trans Szállítmányozási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 8060 Mór, Deák Ferenc út 55.
11451417207
d) ha az eljárás során figyelembe vettek környezetvédelmi vagy szociális szempontokat, a szempontok
megnevezését:
szociális szempont nem került alkalmazásra,
környezetvédelmi szempont igen: mind a 4 részben értékelési szempont volt a felhívás II.2.4) pontja
szerint szükséges járművek környezetvédelmi besorolása
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
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20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (19164/2022)
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: ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 13100887204
Postai cím: Dobozi Út 5.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Makkai Bianka
Telefon: +36 308936647
E-mail: kozbeszerzes@univerzalbeszerzo.hu
Fax: +36 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.alfoldviz.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/EKR001315312022/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/EKR001315312022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
x Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DBR Villamosenergia beszerzés az Alföldvíz részére
Hivatkozási szám: EKR001315312022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Dinamikus beszerzési rendszer (a továbbiakban: DBR) létrehozása villamosenergia teljes ellátás alapú szerződés
keretében történő adásvételére az ajánlatkérő részére.
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Az ajánlattételi szakaszban sor kerülhet éves, negyedéves és egyéb időtávra szóló termékek beszerzésére. Egy
ajánlattételi felhívás útján egy évesnél hosszabb időtartamra az ajánlatkérő nem kíván szerződést kötni.
A DBR időtartama 36 hónap.
Ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot.
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: DBR - Villamosenergia az Alföldvíz Zrt. részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU33 A teljesítés fő helyszíne: Az ajánlatkérő fogyasztási helyei, amelyek az egyes ajánlattételi
szakaszok műszaki leírásában kerülnek meghatározásra.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Dinamikus beszerzési rendszer (a továbbiakban: DBR) létrehozása villamosenergia adásvételére az ajánlatkérő
részére. A DBR időtartama alatt a tervezett beszerzések becsült mennyisége: 39 543 010 kWh, amely a korábbi
felhasználási tapasztalatok alapján került meghatározásra, a beszerzésre kerülő mennyiség ezen tapasztalati
adattól eltérhet.
Az ajánlattételi szakaszban sor kerülhet éves, negyedéves és egyéb időtávra szóló termékek beszerzésére.
Az ajánlatkérő egy ajánlattételi felhívás útján legalább 9 885 753 kWh mennyiséget fog beszerezni.
Egy ajánlattételi felhívás útján egy évesnél hosszabb időtartamra az ajánlatkérő nem kíván szerződést kötni.
A DBR időtartama 36 hónap.
AK a KD-kban tájékoztató jelleggel írtak szerint több telephelyen napelemes kiserőművet üzemeltet.
A DBR-hez annak teljes időtartama alatt bármely olyan gazdasági szereplő csatlakozhat, amely megfelel az
ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági feltételeknek.
Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok részeként tájékoztatásul közzéteszi a felhasználási helyek
valamint kiserőművek részvételi felhívás feladása időpontjában hatályos adatait, továbbá a lényeges szerződéses
feltételeket. Ajánlatkérő a DBR megvalósítása során a Kbt. 107. § (2) bekezdése alapján a rendszerben
megvalósítandó konkrét közbeszerzésekre vonatkozó pontos műszaki leírást, felhasználási helyek és kiserőművek
adatait és szerződéses feltételeket (ténylegesen beszerzésre kerülő termékeket, azok jellemzőit, mennyiségét ) a
DBR-ben érvényes részvételi jelentkezést benyújtók számára, az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg
bocsátja rendelkezésre.
Ajánlatkérő az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők részére küldi meg az ajánlattételi felhívást az EKR-en
keresztül. Ajánlatkérő fenntartja a jogot több párhuzamos ajánlattételi szakasz indítására is.
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A DBR hatálya alatt bármely gazdasági szereplő - az EKR-en keresztül a részvételi jelentkezése benyújtása és
alkalmasnak minősítése esetén - csatlakozhat a rendszerhez.
Ajánlatkérő az eljárás második, ajánlattételi szakaszában az egyes ajánlattételi felhívásokban az ajánlattételi
határidőt legalább 5 munkanapban kívánja meghatározni. Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésben
nyilatkoznia kell a legalább 5 munkanapos ajánlattételi határidő elfogadásáról. („igen” vagy „nem” formában).
Amennyiben valamennyi dinamikus beszerzési rendszerbe felvett részvételre jelentkező „Igennel” válaszol, úgy
a Kbt. 84. § (6) bekezdése szerinti megállapodás létrejöttének tekintendő és Ajánlatkérő jogosult valamennyi
ajánlattételi felhívásban legalább 5 munkanapos ajánlattételi határidőt meghatározni. „Nem” válasz esetén
Ajánlatkérő legalább 10 naptári napos ajánlattételi határidőt határoz meg, azzal, hogy Ajánlatkérő és Részvételre
jelentkezők ettől kevesebb időtartamban is megállapodhatnak a DBR fennállásának időtartama alatt.
Az eljárás második, ajánlattételi szakaszában az ajánlattevőnek be kell nyújtania az ajánlattételi szakaszban kiadott
közbeszerzési
dokumentumokban és műszaki leírásban meghatározott dokumentumokat, illetve nyilatkozatokat.
( 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: 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 információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A "VI.3) További információk" pont folytatása:
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19. Közös részvételre jelentkezés esetén a Kbt. 35.§ (2a) bekezdés alapján a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a
Kbt.35.§ (2) bekezdésben foglalt meghatalmazást tartalmazó okiratot.
20. A részvételi jelentkezést magyar nyelven kell elkészíteni. Ha a jelentkezésben bármely okirat, igazolás,
nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt a részvételre jelentkező magyar nyelvű fordítással együtt
köteles becsatolni a közbeszerzési dokumentumokban és a Kbt. 41/A.§ (1) bekezdésében meghatározottak
szerint.
21. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos Kbt. és a kapcsolódó
jogszabályok, különösen a 424/2017.(XII.19.) Kr., a 307/2015.(X.27.) Kr. és a 321/2015. (X.30.) Kr. az irányadóak.
22. Ajánlatkérő a jelen részvételi szakban konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.
23. Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt nem biztosítja, mivel az gazdasági és szakmai szempontból is
észszerűtlen, az ajánlatkérő kezelésében lévő fogyasztási helyek műszakilag és pénzügyileg egyetlen egységet
képeznek.
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
részvételre jelentkező), vagy alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az Ajánlatkérőnek (AK) ki kell zárnia az eljárásból azt a
részvételre jelentkezőt (RJ), alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevó szervezetet,
aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A megkövetelt igazolási mód 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. § alapján:
RJ-nek részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: K.r.) I. Fejezetének
megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) pontjainak hatálya alá. Ajánlatkérő
(továbbiakban: AK) az EEKD-t elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja.
AK elfogadja, ha a gazdasági szereplő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az
AK által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk
valóságtartalmáért a gazdasági szereplő felel.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában:
A 321/2015. (X. 30.) K.r. 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis a
részvételre jelentkező csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának
igazolása érdekében.
Ha egy RJ az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet, vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági
szereplő teszi meg.
Közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők képviseletében a nyilatkozatot a
részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában:
A 321/2015. (X. 30.) K.r. 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis a
részvételi jelentkezés részeként Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint
részvételi jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §
(1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A nyilatkozatminta elektronikus űrlapként
rendelkezésre áll.)
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a kizáró okokra vonatkozóan a
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adattartalma valós.
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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.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (az ajánlattételi szakaszban, Ajánlatkérő felhívására):
• a Magyarországon letelepedett AT-nek a 321/2015. (X. 30.) K.r. III. Fejezet 8. §-ban meghatározottak
szerint kell benyújtania.
• a nem Magyarországon letelepedett AT-nek a 321/2015. (X. 30.) K.r. III. Fejezet 10. §-ban foglaltak szerint
kell benyújtania,
AK felhívja a figyelmet az öntisztázás lehetőségére a Kbt. 64. § alapján.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást. Amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot szükséges
benyújtani. (A nyilatkozatminta elektronikus űrlapként rendelkezésre áll.)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 107. § (8); (8a); és (8b) bekezdéseire.
AK felhívja a figyelmet Kbt. 36. §-ának (1) bekezdésére, amely szerint „Az ajánlattevő vagy részvételre
jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén
ugyanazon rész tekintetében a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik részvételi
jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen,
b) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt,
c) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja
[65. § (7) bekezdés].”
A fentiek alapján, amennyiben a részvételi szakaszban észleli az ajánlatkérő a Kbt. 36. § (1) bekezdése
szerinti valamely körülmény fennállását, abban az esetben az ajánlatkérő a részvételi jelentkezést
érvénytelenné nyilvánítja.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi-gazdasági
alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1
Előzetes igazolás:
A részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) K.r. I. Fejezetnek megfelelően,
az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
AK felhívja RJ-k figyelmét, hogy a 321/2015. (X. 30.) K.r. 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja RJ EEKDba foglalt egyszerűnnyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében. RJ-nek
ennek megfelelően arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD
IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a további részeket nem.
Közös részvételi jelentkezés esetén a közös RJ-k képviseletében a nyilatkozatot a részvételi jelentkezést
benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az M1. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös RJ-k együttesen is
megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelménynek az RJ-k bármely más szervezet vagy
személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
A Kbt. 67. § (3) bek. alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal
azonos módon köteles
igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) és (11a) bekezdésére.
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Kapacitás bevonása esetén a jelentkezésben csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
olyan szerződésben,
előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az okiratnak tartalmaznia
kell az részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton
teendő nyilatkozatok
megtételekor adott szervezet képviseletében eljárhat.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (az ajánlattételi szakaszban, Ajánlatkérő felhívására):
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az AK felhívására szükséges benyújtani,
kizárólag az eljárás 2. részének
eredményeként megindított ajánlattételi szakaszban a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az
alábbiak szerint:
A Kbt. 107. § (8b) bekezdésében foglaltak szerint azon részvételre jelentkezők esetében,
akik jelentkezésüket a részvételi határidő lejártát megelőzően nyújtják be, az ajánlattételi szakaszban
be kell mutatniuk a Kbt. 65. § (4) bek. és a 321/2015. (X. 30.) K.r. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján a
részvételi felhívás
feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) szerződésnek és az előírásoknak megfelelően
teljesített, de legfeljebb 6 éven
(72 hónapon) belül megkezdett szállításait.
A Kbt. 107. § (8b) bekezdésében foglaltak szerint azon részvételre jelentkezők esetében,
akik jelentkezésüket a részvételi határidő lejártát követően nyújtják be, a jelen III.1.3 pontban rögzített
időszak meghatározásához
használt referencia-időpont alatt a részvételi felhívás feladásának időpontja helyett az adott RJ részvételi
jelentkezése EKR-ben rögzített
benyújtási időpontja értendő, azaz ilyen esetben a részvételi jelentkezés benyújtásától visszafelé számított
36 hónapon belül teljesített referenciát fogad el az ajánlatkérő.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye/lakcíme);
- kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (telefonszám és e-mail);
- a szállítás tárgya (olyan részleteséggel, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való
megfelelés egyértelműen
megállapítható legyen);
- a teljesített szállítás mennyisége (a szállított áru: teljes ellátás alapú villamos energia értékesítése);
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év, hónap, naptól év, hónap, napig.);
- a teljes ellátás alapú villamos energia értékesítésének mennyisége (kWh mértékegységben kifejezve)
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
- ha a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetését, hogy a referenciát bemutató szervezet a
teljesítésben mekkora
ellenértékkel vett részt.
Az ajánlatkérő elvárása, hogy a dokumentum tartalmazzon minden olyan adatot, információt, amely az
alkalmasság megítéléséhez
szükséges minimumkövetelményben megfogalmazásra került.
Felhívjuk a RJ-k valamint az AT-k figyelmét, hogy a referenciákra vonatkozó fenti adatok feltüntetését
üzleti titokra hivatkozással sem lehet
megtagadni. Amennyiben a RJ kéri a megadott információk üzleti titokként kezelését, úgy Ajánlatkérő
azokat ekként kezeli.
A 321/2015. (X. 30.) K.r. 21. § (1a) bekezdése alapján AK felhívja a figyelmet, hogy három év (36 hónap)
teljesítéseinek igazolását írta
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elő, melynek értelmében az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett (AK a teljesítés ideje alatt a
sikeres átadás-átvételt érti), de
legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Irányadó a 321/2015.
(X. 30.) K.r. 22. § (1) bekezdés
a)-b) pontjaiban foglaltak.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. Korm. rendelet 21/A. § rendelkezésére. AK a teljesítés igazolásaként
elfogadja annak igazolását is,ha a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés
részteljesítéseként valósult meg. A szerződés részteljesítése alapján
kiállított referenciaigazolás/referencianyilatkozat esetében teljesítés alatt a részteljesítést, a teljesítés ideje
alatt a részteljesítés idejét
(kezdő és befejező időpontját) kell érteni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 107. § (8); (8a); és (8b) bekezdéseire.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.
Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított
3 évben (36 hónapban) nem rendelkezik legalább 7 000 000 kWh villamosenergia teljes ellátás alapú
szerződés alapján történő értékesítésére vonatkozó, előírás-és szerződésszerűen teljesített referenciával.
A referenciakövetelmény egy db szerződés bemutatásával teljesíthető.
Teljesített referenciamunkaként AK folyamatos teljesítést is elfogad, ez esetben azt vizsgálja, hogy az előírt
időtartamon belül legalább az előírt mennyiségű közbeszerzés tárgya szerinti villamosenergia szállítása
megtörtént-e.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi és meghiúsulási kötbér az ajánlattételi szakban rendelkezésre bocsátásra kerülő közbeszerzési
dokumentumokban részletezettek szerint. Ajánlatkérő nem ír elő teljesítési vagy jótállási biztosítékot.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. AT az igazolt, tényleges és szerződésszerű teljesítés megtörténte után jogosult
számla benyújtására. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást banki átutalással teljesíti. A finanszírozási és fizetési
feltételekre a Kbt. 27/A. §, 135. § (1), (5) - (6) és (10)-(11) bekezdései is irányadók. Az ellenszolgáltatás kifizetése a
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján történik, amelynek részleteit az ajánlattételi szakaszok során adja meg az
ajánlatkérő.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg és nem teszi lehetővé
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
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
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x 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:
x A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik 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: 2022/10/21 (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. Rövidítések:
AK-ajánlatkérő
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RJ-részvételre jelentkező
AT-ajánlattevő
AV-alvállalkozó
KD-Közbeszerzési Dokumentumok
2. Tekintettel a TED Kiadóhivatal szigorú karakterkorlátozására AK az egyéb információkat teljeskörűen a
Közbeszerzési
dokumentumokban adja meg.
3. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR
üzemeltetését és fenntartását a 13/2021. (XI. 29.) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató
Kft. végzi (https://ujvilag.gov.hu/). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/
portal/tamogatas.
4. RJ a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján részvételi jelentkezésében köteles megjelölni:
a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek (amelyeknek) teljesítéséhez a RJ alvállalkozót kíván
igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az részvételi jelentkezés benyújtásakor
már ismert alvállalkozókat. (A részvételi jelentkezésben a nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell.)
5. A részvételi jelentkezés érvényességének feltétele, hogy RJ csatolja a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal által kiadott villamos energia kereskedelemre vonatkozó érvényes és hatályos
engedélyének egyszerű másolatát.
6. RJ-nek a részvételi jelentkezéséhez csatolt, cégszerűen aláírt nyilatkozatban nyilatkoznia kell arról, hogy
ki a mérlegkör felelőse.
Mérlegkörfelelős RJ: részvételi jelentkezéséhez csatolja a MAVIR Zrt.-vel kötött, érvényes és hatályos, a RJ
nevére szóló mérlegköri szerződését egyszerű másolatban.
Mérlegkörtag kereskedő RJ: részvételi jelentkezéséhez csatolja egyszerű másolatban
- érvényes és hatályos mérlegkörtagsági szerződését (teljes terjedelemben vagy a mérlegkörtagsági
szerződésnek a jogviszony fennálltát, és a mérlegkörtag kereskedő mérlegkör aggregátorként történő
eljárásra való jogosultságát igazoló rendelkezéseit tartalmazó kivonatát), és
- a rendszerirányítóval szerződést kötött mérlegkörfelelős cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy RJ
mérlegkörtag kereskedőként rendelkezik olyan joggal, hogy a mérlegkörfelelős helyett és nevében eljárva
mérlegkörtagsági megállapodást köthet, és
- a nyilatkozó mérlegkörfelelős érvényes és hatályos mérlegköri szerződését.
Az 5. és 6. pontokban foglalt előírásokat Ajánlatkérő az érvényes ajánlattételhez is elő fogja írni.
7. AK felhívja a figyelmet az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó
intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló 2022/576/EU rendeletben (2022. április
8.) és különösen a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében foglaltakra. RJ-nek 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.
8. A részvételi szakaszban a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. A Kbt. 73. § (3) bek. alapján a
részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre jelentkező ajánlatot tesz.
9. AK a 321/2015. Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy
az eljárásban az alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvételének feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek meghatározásra.
10. A IV.2.2) pontban meghatározott részvételi határidő a DBR - az első közbeszerzésre vonatkozó
ajánlattételi felhívás megküldését megelőző - felállításakor irányadó (Kbt. 107. § (5) bek.). A DBR-hez
való csatlakozás lehetősége a DBR fennállása alatt folyamatos, azaz a DBR fennállási ideje alatt bármikor,
bármely olyan gazdasági szereplő (részvételre jelentkező) kérheti a rendszerbe való felvételét, aki, illetve
amely nem áll a kizáró okok hatálya alatt, megfelel az alkalmassági követelményeknek és benyújtotta a
közbeszerzési dokumentumoknak megfelelő részvételi jelentkezését.
11. Az AK felkérésére az ajánlattételi szakaszban a DBR valamennyi résztvevője nyújthat be ajánlatot. Az
ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: a DBR létrehozását követően, a DBR fennállásának
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időtartama alatt folyamatosan. AK a DBR megvalósítása során a Kbt. 107. § (2) bek. alapján a rendszerben
megvalósítandó konkrét közbeszerzésekre vonatkozó pontos műszaki leírást és szerződés-tervezetet
a DBR-ben részt vevő AT-k számára, az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg bocsátja
rendelkezésre.
12. Az eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként eljár: dr. Korossy Emese
(lajstromszám: 00084) és dr. Petrás Zsuzsa (lajstromszám: 00984).
13. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza.
14. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a RJ a részvételi jelentkezéshez köteles csatolni
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani. (A változásbejegyzésre
vonatkozó nyilatkozatminta elektronikus űrlapként rendelkezésre áll.)
15. A IV.2.6) pontban írt 1 hónap alatt AK 30 napot ért.
16. Hiánypótlás, felvilágosítás a Kbt.71.§ szerint, azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) szerint AK egy alkalommal
rendel el újabb hiánypótlást, ha a RJ a részvételi jelentkezés hiánypótlása során korábban nem szereplő
gazdasági szereplőt von be az eljárásba és a hiánypótlás során bevont gazdasági szereplőre tekintettel
lenne szükséges az újabb hiánypótlás elrendelésére.
17. Ajánlatkérő az eljárás második részében, az egyes ajánlattételi szakaszokban benyújtott ajánlatokat
a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempont szerint értékeli, tekintettel
arra, hogy igényeinek az ajánlattételi szakaszban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő áru (villamosenergia) felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat
kiválasztását jelen beszerzés esetében további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár
értékelése szolgálja.
Folytatás a "II.2.14) További információ" pontban.
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2022/10/21 14:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § 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:
2022/09/19 (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 (19765/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12154481444
Postai cím: Akácfa Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székely Katalin
Telefon: +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
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/EKR001341252022/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/EKR001341252022/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: Metrókocsi ülésvázak javítása
Hivatkozási szám: EKR001341252022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50224100-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
81-2K metrókocsi ülésvázak javítása, vállalkozási keretszerződés keretében (szolgáltatás megrendelés).
Teljes mennyiség (tervezetten): 1060 darab/ 24 hónap.
A megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján, 12 hónapra kerültek meghatározásra,
ún. tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, az
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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.
Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:
• a javítási tevékenységet a szerződés megkötését követően azonnal meg tudja kezdeni és a szerződés időtartama
alatt az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és a lehívások (megrendelések) szerinti mennyiségben teljesíti;
• rendelkezik a javítások elvégzéséhez szükséges javítási technológiával, eszközökkel, célgépekkel, szerelési
anyagokkal, valamint a megfelelő szakemberekkel;
• a vállalt teljesítési határidőről, mely nem lehet több, mint 45 naptári nap;
• a jótállási határidő alatt történő meghibásodás esetén vállalja a meghibásodásból eredő károk megtérítését;
• kötelezettséget vállal arra, hogy a jótállási kötelezettség keretében felmerült hiba esetén legfeljebb 2
munkanapon belül megkezdi a jótállási kötelezettsége teljesítését, azaz garanciális hibaszemlét tart, illetve a
lehető leghamarabb elvégzi a hiba kijavítását;
• az ajánlatkérő részére lehetőséget biztosít a szerződéses időszakban a javításközi ellenőrzésre, melyhez minden
eszközt és feltételt biztosít;
• a javítandó alkatrészek teljesítés helyéről történő elszállítását, valamint a javított alkatrészek visszaszállítását
térítésmentesen vállalja;
• a javított alkatrészek épségének megóvását a fuvarozás és tárolás időtartama alatt biztosítja, az alkatrészt por, víz
és egyéb szennyeződések bejutása ellen védi;
• 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 találhatószemélyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat
(www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése
során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb
személyekkel is ismertette;
• az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e.
A nyilatkozat az Útmutatóban szereplő formanyomtatvány kitöltésével is teljesíthető.
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)
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Elnevezés: 81-2K metrókocsi ülésvázak javítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50224100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: BKV Zrt. alábbi fogadóraktára, az adott megrendelésben
meghatározottak szerint: M270-es raktár (1103 Budapest, Kőér u. 2/d.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
81-2K metrókocsi ülésvázak javítása, vállalkozási keretszerződés keretében (szolgáltatás megrendelés).
Teljes mennyiség (tervezetten): 1060 darab/ 24 hónap.
A 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.
Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:
• a javítási tevékenységet a szerződés megkötését követően azonnal meg tudja kezdeni és a szerződés időtartama
alatt az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és a lehívások (megrendelések) szerinti mennyiségben teljesíti;
• rendelkezik a javítások elvégzéséhez szükséges javítási technológiával, eszközökkel, célgépekkel, szerelési
anyagokkal, valamint a megfelelő szakemberekkel;
• a vállalt teljesítési határidőről, mely nem lehet több, mint 45 naptári nap;
• a jótállási határidő alatt történő meghibásodás esetén vállalja a meghibásodásból eredő károk megtérítését;
• kötelezettséget vállal arra, hogy a jótállási kötelezettség keretében felmerült hiba esetén legfeljebb 2
munkanapon belül megkezdi a jótállási kötelezettsége teljesítését, azaz garanciális hibaszemlét tart, illetve a
lehető leghamarabb elvégzi a hiba kijavítását;
• az ajánlatkérő részére lehetőséget biztosít a szerződéses időszakban a javításközi ellenőrzésre, melyhez minden
eszközt és feltételt biztosít;
• a javítandó alkatrészek teljesítés helyéről történő elszállítását, valamint a javított alkatrészek visszaszállítását
térítésmentesen vállalja;
• a javított alkatrészek épségének megóvását a fuvarozás és tárolás időtartama alatt biztosítja, az alkatrészt por, víz
és egyéb szennyeződések bejutása ellen védi;
• 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 találhatószemélyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat
(www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése
során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb
személyekkel is ismertette;
• az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e.
A nyilatkozat az 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
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x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Többletjótállás (a kötelező 12 hónapon felüli többletjótállás, 0-12 hónap) 7
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 93
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés meghosszabbítható a Kbt. 133. §
(1) bekezdés figyelembevételével a szerződéstervezetben rögzített keretösszeg eléréséig, de legfeljebb
további 12 hónappal.
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. szempont esetén fordított arányosítás, 2. szempont esetén egyenes arányosítás.
A módszerek részletes ismertetése az Útmutatóban történik.
Amennyiben több ajánlatnak azonos az összpontszáma, az az ajánlat minősül kedvezőbbnek, amelyikben az
Ajánlati összár 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.
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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,
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. és 10. §-a szerint kell az ajánlattevőnek igazolnia, illetve az
ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseinek 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.
- 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 EEKD-
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t 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):
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 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 25 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
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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.
- Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplő teszi meg.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívása esetén):
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek):
M1: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés (a) pontja, valamint a 21. § (3a) bekezdés b)
pontja alapján ismertetnie kell a felhívás feladását megelőző 72 hónap során végzett legjelentősebb
szolgáltatásait 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 szolgáltatás 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 szolgáltatás tárgyából egyértelműen ki kell derülnie, hogy a referencia tömegközlekedési járművek
műanyag elemeinek gyártására és/vagy javítására vonatkozik. A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak
olyan részletezettségűnek kell lennie, melyből az alkalmassági minimumkövetelményeknek való
megfelelés egyértelműen megállapítható.
M2: csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés c) pontja szerint az ajánlattevőnél
működő, ISO 9001 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítási rendszer alkalmazását
bizonyító érvényes iratainak másolati példányát. Ennek hiányában ajánlatkérő elfogadja bármely nemzeti
rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó érvényes tanúsítvány, vagy az ajánlattételi
határidő lejártától visszafele számított egy évnél nem régebbi, akkreditált vizsgáló intézménytől származó
ellenőrzési jelentés másolati példányának benyújtását is vagy a minőségirányítási rendszer kiépítésére tett
intézkedéseket igazoló iratokat. A csatolt dokumentumokból azok érvényességi idejének is ki kell derülnie.
- 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 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 350 db tömegközlekedési járművek műanyag elemeinek gyártására vagy javítására
vonatkozó referenciával.
Ajánlatkérő a felhívás feladását megelőző 72 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 108 hónapon belül
megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe. Az előírt referenciakövetelmény több szerződésből is
teljesíthető.
M2: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha ajánlattevő, ISO 9001
vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítási rendszert alkalmaz vagy rendelkezik ezzel
egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó érvényes tanúsítvánnyal
vagy a minőségirányítási rendszer kiépítésére tett intézkedéseket igazoló iratokkal.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
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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: az adott megrendelésre vonatkozó vállalkozói díj késedelmesen teljesített értékére
vetített napi 0,5%, de legfeljebb 15%.
Hibás teljesítési kötbér mértéke: az adott megrendelésre vonatkozó vállalkozói díj hibás teljesítéssel érintett
részének 15%-a.
Meghiúsulási kötbér mértéke: az adott megrendelésre vonatkozó vállalkozói díj meghiúsulással érintett részének
15%-a.
Jótállás:
Nyertes ajánlattevőnek 12 hónap jótállást kell vállalnia. A kötelező 12 hónapon felüli többletjótállást (0-12 hónap)
Ajánlatkérő külön értékelési szempontként értékeli.
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 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
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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 nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett
hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/10/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/10/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben
elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontásának szabályait a Kbt. 68. §-a
tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésére.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. 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 EKR001273322022 azonosítószámú EPK „Dokumentumok” menüpontjában található.
2. A beszerzés nem áll részekből, a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése Ajánlatkérő részére
a részajánlat kizárásához nem ír elő indokolási kötelezettséget.
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3. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmében elektronikus úton hozzáférhetővé
teszi az EKR rendszerben.
4. 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.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza.
6. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltakról a
megfelelő EKR űrlap kitöltésével.
7. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltakról a
megfelelő EKR űrlap kitöltésével.
8. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. §-ban foglaltakra.
9. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, melyre ajánlatkérő elektronikus űrlapot hoz létre.
10. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum
elkülönített elhelyezésére az EKR rendszerben erre szolgáló funkciót alkalmaz.
11. 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.
12. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (2a) bekezdése alapján az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 35. § (2)
bekezdésében foglalt meghatalmazást tartalmazó okiratot.
13. 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 az
Útmutatóban és a Kbt. 41/A. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint.
14. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, a Kbt. 71. § (6) bekezdés második
mondatának alkalmazásával.
15. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.
75. § (2) bekezdés g) alpontban foglalt eredménytelenségi okra.
16. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) és (9) bekezdésében foglaltakra.
17. Az eljárás eredményeként megkötött keretszerződésben a nyertes ajánlati összár alapján rögzítésre
kerül a keretösszeg, mely a következők szerint kerül meghatározásra:
18. Keretösszeg = Ajánlati összár (mennyiségi eltérés és opció nélkül) /12 * szerződés időbeli hatálya
(hónap, mely jelen esetben 24 hónap).
19. Irányadó jog: a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk.
20. 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.
21. Az EKR karakterkorlátai miatt az ajánlat elkészítésével kapcsolatos további részleteket az Útmutató
tartalmazza.
22. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció – Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében
meghatározott kivételektől eltekintve – kizárólag az EKR-en keresztül történik.
23. FAKSZ: dr. Gara Richárd (00041)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
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Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§ (2)-(7)
bekezdése szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/19 (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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E.ON Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (19690/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: E.ON Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13736686208
Postai cím: Kandó Kálmán Utca 11-13.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bács Hajnalka
Telefon: +36 202685592
E-mail: hajnalka.bacs@eon-hungaria.com
Fax: +36 72501094
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eon.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.eon.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/EKR001342042022/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/EKR001342042022/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
x 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) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: PE gáz haszon- és védőcsövek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001342042022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
44163100-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Árubeszerzési keretmegállapodás keretein belül PE gáz haszon- és védőcsövek 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 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: Polietilén gáz haszon- és védőcsövek
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
44163100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécs
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A gázelosztó rendszereknél felhasználásra kerülő, összesen 450.000 m polietilén D20-D315 méretű haszon- és
D40-D400 méretű védőcső, amelyek az elosztóvezeték és a leágazó vezeték létesítéséhez, rekonstrukciójához,
valamint javításához alkalmazhatók. A polietilén haszon- és védőcsövekre vonatkozó részletes feltételek az
ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
( 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: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a Keretmegállapodást egyoldalú
nyilatkozattal változatlan feltételek mellett további 1 évvel meghosszabbíthatja. A hosszabbítási
lehetőséget a Ajánlatkérő írásban, a Keretmegállapodás lejárta előtt legalább 30 nappal gyakorolhatja.
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 igen
Opciók ismertetése:
összesen 135.000 m polietilén D20-D315 méretű haszon- és D40-D400 méretű védőcső
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő),
alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben
a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak. Ajánlatkérőnek a Kbt. 74.§ (1)
bekezdés b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság
igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a fent meghatározott kizáró okok az eljárás
során következnek be. Igazolási mód: Az ajánlattevőnek az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdés
hatálya alá. A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdés alapján ajánlatkérő
külön felhívása alapján kell benyújtani [321/2015 (X.30.) Korm. r. 1-8., 10. és 12-16.§]. A 321/2015 (X.30.)
Korm. r. 15.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában
részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési
dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62.§ (1)-(2)-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása
érdekében. A 321/2015 (X.30.) Korm. r. 15.§ (2) bekezdésében meghatározottak szerint az ajánlattevő
az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók vonatkozásában csak nyilatkozni köteles a
kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján. Amennyiben az ajánlatban megnevezett
gazdasági szereplő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni
kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság
által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban [321/2015. (X. 30.) Korm. r. 13.§]. A 321/2015.
(X. 30.) Korm. r. 6.§ (1) bekezdés szerinti esetben a gazdasági szereplőnek meg kell adnia az egységes
európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatvány megfelelő részében a kizáró okok hiányát igazoló
adatbázis elérhetőségét-azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok
igazolása körében az ajánlatkérő számára e rendelet előírja. A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 6.§ (2) bekezdés
alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványban fel kell tüntetni azt is,
hogy az igazolások kiállítására mely szerv jogosult.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés szerinti igazolásokat fogadja el.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában, annak uniós értékhatárt elérő becsült értékű közbeszerzési eljárásban
történő benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlata tekintetében fennáll-e az ukrajnai helyzetet
destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/
EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzési vagy koncessziós szerződés
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odaítélésére vonatkozó tilalom. Ajánlatkérő erre vonatkozóan nyilatkozatmintát tesz közzé az ajánlattevők
részére.
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) Előzetes igazolás.
M.1. Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az
alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja
elő).
B) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek.-ei szerinti felhívásra benyújtandó igazolások (a részletes feltételek a közb.
dokumentumok kerültek rögzítésre).
M.1. Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 6 év legjelentősebb,
a beszerzés tárgya szerinti szállításainak ismertetését az alkalmassági minimumkövetelménynek
megfelelően részletezett tartalommal a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1) bek. a) pont, a 22. § és 24. §
alapján.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és
befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél, a szállítás vagy szolgáltatás tárgya, valamint mennyisége,
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha
nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 6 évben szerződésszerűen teljesített
polietilén gáz haszon- és védőcsövek szállítására vonatkozó referenciával az alábbiak szerint:
≤ DN90 méretű haszoncsövek csoportjára, az Európai Uniós gázszolgáltatásban az elmúlt 6 éven belül
teljesített értékesítéssel minimum 5000 méter mennyiségben
továbbá a ≥ DN110 méretű haszoncsövek csoportjára az Európai Uniós gázszolgáltatásban az elmúlt 6
éven belül teljesített értékesítéssel minimum 5000 méter mennyiségben.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szállításokat
veszi figyelembe.
A referenciaigazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél, a szállítás vagy szolgáltatás
tárgya, valamint mennyisége vagy az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
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:
Szerződést megerősítő kötelezettségek:
Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér, jótállás, jólteljesítési biztosíték.
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
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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
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
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 összárat érinti. Az elektronikus árlejtés
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: 2022/10/24 (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
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Dátum: 2022/10/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §, valamint a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet
15. § szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2026.09.01.
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és úgy ítélte meg, hogy a közbeszerzés tárgya
és jellege nem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. A szerződés tárgyának
természetéből adódóan a gazdasági észszerűség és a műszaki egyenszilárdság, valamint a jótállási és
garanciális feltételek, továbbá az üzembiztonsági szempontok szem előtt tartása nem biztosítható a
beszerzés tárgyának részekre bontásával.
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 az ajánlatok felbontását az ajánlattételi határidő lejártát
követően, kettő órával később kezdi meg az EKR.
3) AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 67. §, a 69. § bekezdése rendelkezéseinek együttes alkalmazásával
folytatja le.
4) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell:
a) Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében csatolni kell az ajánlattevő/alvállalkozó/ alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának,
vagy aláírás mintájának egyszerű másolati példányát, akik aláírásukkal az ajánlatban szereplő iratot láttak
el (Ajánlatkérő e körben felhívja a figyelmet a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdésére).
b) Amennyiben az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet képviseletére
(cégjegyzésére) jogosult személy, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére
vagy egyébre a gazdasági társaság más munkavállalóját, vagy bármely más harmadik személyt
képviseleti joggal ruházza fel, az ajánlathoz csatolni kell a meghatalmazott aláírási mintáját is tartalmazó
szabályszerűen kiállított meghatalmazást
c) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján felolvasólapot. (EKR űrlap)
d) Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdésének a) – b) szerinti adatokról. . (EKR űrlap)
e) Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan. . (EKR űrlap)
f) Közös ajánlattétel esetében csatolni kell a közös ajánlattevők együttműködési megállapodását.
g) Amennyiben az ajánlattevő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy az érintett
gazdasági szereplő nyújtsa be a változásbejegyzési kérelmet (.xml fájl) és annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött igazolás egyszerű másolatát. Nemleges válaszra vonatkozó nyilatkozat benyújtása is
szükséges. . (EKR űrlap)
h) Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet – szerződésben, előszerződésben vagy más formában
vállalt – kötelezettségvállalását tartalmazó okirat (adott esetben).
i) Az EKR-ben megjelölt űrlapokat.
j) A szakmai ajánlat részekémt benyújtandó nyilatkozatokat, dokumentumokat.
k) Részletes ártáblázatot. (2. mell. árűrlap 20220901.xlsx)
l) 8. mell. Nyilatkozat ISO tanusítványokról
m) 6. mell. Nyilatkozat az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt
n) 3. mell. ADATLAP
o) 4. mell. Összeférhetetlenségi NYILATKOZAT
p) 5. mell. Nyilatkozat_fordításról (adott esetben)
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6) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
7) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattételről szóló megállapodást az ajánlathoz csatolni kell, a
vezető AT megjelölésével [Kbt. 35. § (6) bek.], nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges felelősséget
vállalnak a szerződés teljesítéséért. Az okiratnak tartalmaznia kell a meghatalmazást, miszerint a közös
ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok
megtételekor a közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
8) AK tájékoztatja az AT-ket, hogy az alkalmassági feltételeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg az alábbiakban: III.1.3) pontok.
9) A IV.2.6) pontban az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlatok bontásától számított 30 nap.
10) A megkötött keretmegállapodásból a beszerzéseket az Ajánlatkérő a Kbt. 105.§ (1) bekezdés a) pontja
alapján, tehát Ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés útján kívánja megvalósítani.
11) Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatok értékelése során a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a
legalacsonyabb ár módszerét alkalmazza. Az ajánlatkérő igényeinek csak konkrétan meghatározott
minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő termék felel meg, így a gazdaságilag legelőnyösebb
ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
12) 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.
13) Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként az alábbiakat írja elő:
A nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötése előtt igazolnia kell, hogy érvényes ISO 9001 és ISO 14001
tanúsítvánnyal vagy ezekkel egyenértékű rendszerrel rendelkezik. Amennyiben a nyertes ezt igazolni
nem tudja, úgy az a szerződés megkötése elutasításának minősül az ajánlattevő részéről és az ajánlatkérő
jogosult a szerződést a 2. helyezett ajánlattevővel megkötni.
14) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Tasnádi Gábor (00149).
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

440

Postai cím: Riadó u. 5
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:
2022/09/19 (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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KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (19615/2022)
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: KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11374954203
Postai cím: Akadémia Körút 4
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegyes Péter
Telefon: +36 703798356
E-mail: kozbeszerzes@tenderinnovacio.hu
Fax: +36 62998330
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.termostar.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/EKR001351642022/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/EKR001351642022/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
x 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) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Fűtőmű villamos és irányítástechnikai átalakítása
Hivatkozási szám: EKR001351642022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45251200-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Fűtőmű villamos és irányítástechnikai átalakítása
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: Fűtőmű villamos és irányítástechnikai átalakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45251200-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6000 Kecskemét, Szultán utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szultán utcai fűtőmű villamos és irányítástechnikai átalakítása
1. Villamos installáció:
• Betápkábelek lefektetése és bekötése a transzformátorok és a kapcsolótéri fogadócella között
• LÉTESÍTMÉNY új „FEE” JELŰ 0,4 kV FŐELOSZTÓ szekrény a 2021/01-V-102 sz. rajz szerinti műszaki tartalommal
szerelvényezve, helyszíni telepítéssel.
• Fázisjavító berendezés, Schneider 65731, 225kVAr, 9x25kVAr, 2000x800x600mm, beépített fojtókkal
• Kábelcsatornák kiépítése, vezetékezés és bekötések a kiadott műszaki dokumentációban részletezettek szerint
• A hőkiadóba beépítésre kerülő új 0,4 kV-os motorral szerelt szivattyúk bekötése, beüzemelése:
o 3 db BKKS, frekvenciaváltós sorrendvezérléssel, motorteljesítmény: ~55 kW/db
o 3 db KKS, frekvenciaváltós sorrendvezérléssel, motorteljesítmény: ~15 kW/db
o 3 db KS, frekvenciaváltós sorrendvezérléssel, motorteljesítmény: ~130 kW/db
o 3 db BS, frekvenciaváltós sorrendvezérléssel, motorteljesítmény: ~130 kW/db
Összes beépített villamos motorteljesítmény: 990 kW
2. Irányítástechnika:
• AH1 szekrényekbe telepítése a szükséges PLC alállomásokkal integráltan dokumentáció szerint
• Hőkiadóban Telekont felügyeleti rendszer működtetéséhez és megjelenítéséhez szükséges terepi mérő eszközök
szerelése
• Hőkiadó távfelügyeleti rendszer megjelenítéséhez szükséges eszközök és programozások
Amennyiben a műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra
hivatkozik vagy szabvány, műszaki engedély, műszaki előírások, műszaki ajánlás megnevezést tartalmaz, úgy
ezek tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kitétel is érvényes a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5)
bekezdésének megfelelően.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre,
lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
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x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) M/2.1. pontja vonatkozásában bemutatott szakember többlet
szakmai tapasztalata MV-VI vagy azzal egyenérté-kű felelős műszaki vezetői területen (egész hónapban,
min 0 hónap, max. 12 hónap) 15
2 A felhívás III.1.3) M/2.2. pontja vonatkozásában bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata
(egész db-ban, min 0 db, max 5 db) 15
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
Az 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 információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) A II.2.5) pontban meghatározott 2. minőségi értékelési szempont esetében a többlet szakmai tapasztalat
tekintetében a legalább 50 kW motorteljesítmény tartományba eső szivattyúk PLC-s vezérlésű, frekvenciaváltós
meghajtásainak üzembehelyezésében szerzett többlet szakmai tapasztalat kerül értékelésre.
2) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a teljesítési véghatáridő a felhívás II.2.7) pontjában feltüntetett
6 hónap (a mun-katerület átadásától) azzal, hogy a teljesítést legkésőbb 2023. augusztus 30. napjáig be kell
fejezni.
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 alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
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Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében
meghatározott kizáró okok valamelyikének a hatálya alatt áll.
Az igazolás módja:
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8., 10. és 12-16. §-ának
megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell csatolnia
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.
törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa
nevéről és lakóhelyéről. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi
LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó
nyilatkozatot szüksé-ges csatolni.
A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja vonatkozóan az ajánlattevő nyilatkozata csatolandó arról,
hogy van-e olyan jogi sze-mély vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben,
illetve részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, az ajánlattevő azt nyilatko-zatban megnevezi (cégnév,
székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn.
Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló
adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban megjelölte.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes európai közbe-szerzési dokumentumot.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a
Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7.§-ában és 16. §-ában foglaltakra is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdései szerinti öntisztázás lehetőségére.
A nyilatkozatok keltezése kapcsán Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
1. § (7) bekezdésére. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig
az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai alkalmasság:
Kivitelezői nyilvántartásra vonatkozó előírás:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző
gazdasági szereplők valamelyike nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők
névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés
szerinti ország nyilvántartásában.
Igazolás módja:
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az
ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivite-lezési 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.
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III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és
pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági feltételek kapcsán az
ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (1) bekezdés
szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum
kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát
részletes információk kérése nélkül.
Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum egyszerű kitöltése alatt a IV. rész α pontjának
kitöltését érti.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket
az alábbiak szerint kötele-sek igazolni:
M/1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati
felhívás feladását köz-vetlen megelőző öt év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciáit a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 22. § (3) bekezdés pontja szerint.
A vizsgált időszak tekintetében Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a)
bekezdés a) pontjára, amely szerint Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven
belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe ajánlattevők alkalmasságának megállapítása során.
Az igazolásnak legalább a következő adatokat megjelölve kell tartalmaznia:
• a szerződést kötő másik fél megnevezését;
• a teljesítés helyét és idejét, (a kezdő és a befejezési időpontot év-hónap-nap pontossággal megadva);
• a szerződés tárgyát és mennyiségét;
• nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a
minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan tevékenységet
kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben
az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy
projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt.
140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (kérjük emiatt korábbi a teljesítés bemutatásáról szóló
nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy darabszámban.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 22. § (5) bekezdésére.
M/2.1-2. Ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (2)
bekezdés b) pontja alapján csatoljon:
- nyilatkozatot a szakember megjelöléséről,
- nyilatkozatot a szakember tekintetében a foglalkoztatása jogviszonyáról,
- jogosultsággal rendelkező szakember esetében az alkalmassági minimumkövetelményre vonatkozó
előírásban megjelölt felelős műszaki vezetői jogosultság meglétéről – a nyilvántartási szám
feltüntetésével, azaz az illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés tényéről, a nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában
szereplés tényéről.
- csatolandó a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata,
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- csatolandó a szakember képzettségét vagy végzettséget igazoló dokumentumainak egyszerű másolati
példánya, amennyiben jogosultsággal nem rendelkezik.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a párhuzamos szakmai tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7)
bekezdéseire.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati
felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül befejezett, összesen legalább 600 kW névleges
kapacitású, egyenként legalább 0,4 kV-os kapcsolótéri berendezések szerelésére és beüzemelésére
vonatkozó referenciával / referenciákkal, amely referenciák közül legalább egy tartalmazta PLC-s
adatgyűjtő(k) és szabályozó(k) telepítését és rendszerbe integrálását, továbbá legalább egy esetben sor
került automatikus felügyeleti rendszer(ek) kiépítésére és üzembehelyezésére is.
Az alkalmassági minimumkövetelményekben meghatározott feltételek egy vagy több szerződéssel is
igazolhatók.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M/2.1. legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-VI vagy azzal
egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal - vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik;
M/2.2. legalább 1 fő szakemberrel, aki villamosmérnök (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és legalább
3 év, erősáramú villamos berendezések és kapcsolódó irányítástechnikai rendszerek telepítésével
kapcsolatos szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország szerinti
egyenértékű jogosultsággal, illetőleg a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati
idővel rendelkező szakember bemutatása szükséges.
A szakemberek közötti átfedés megengedett, egy szakember több pozícióra is jelölhető.
Ajánlatkérő a műszaki és szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
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:
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 a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem
az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.
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: nettó vállalkozói díj 0,1%-a késedelemmel érintett minden naptári nap után, de legfeljebb a
nettó vállalkozói díj 10%-a.
Hibás teljesítés esetén a szerződésszerű teljesítéséig az előző bekezdésben meghatározott mértékű késedelmi
kötbérre jogosult Megrendelő.
Meghiúsulási kötbér: nettó vállalkozói díj 20%-a
Az érvényesített kötbérek összesen nem haladhatják meg a nettó vállalkozói díj 30%-át.
Jótállási idő: műszaki átadás-átvétel lezárásától számított 36 hónap.
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Előlegvisszafizetési biztosíték: az igényelt előlegnek a vállalkozói díj 5%-ának megfelelő mértéket, de legfeljebb
250 millió forintot meghaladó részére a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában megjelölt valamely formában.
Teljesítési biztosíték a nettó vállalkozói díj 5%-a és a jótállási biztosíték a nettó vállalkozói díj 3%-a.
Megrendelői teljesítés a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek. szerint átutalással. A kifizetés során a Kbt. 135. § (1) és (3), (5)-(6)
bekezdései, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. §-a irányadóak, az alvállalkozói kifizetésre a 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 32/A. alkalmazandó.
A támogatott műszaki tartalom utófinanszírozás mellett valósul meg.
Tartalékkeret nem kerül kikötésre.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme a magyar forint.
A szerződés átalánydíj típusú.
Megrendelő a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül
számított – teljes ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő mértékben biztosítja az előleg igénybevételének
lehetőségét. Az előleg kifizetésére előlegbekérő dokumentum alapján a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.
§ (1) bekezdése szerint legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül sor. Az előleg
elszámolása a végszámlából történik.
Vállalkozó a teljesítés során részszámlázásra jogosult. Vállalkozó 1 db részszámla benyújtására jogosult, legalább
50%-ot elérő műszaki teljesítés esetén a teljesítés mértékének megfelelő arányban.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre és a fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
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(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett
hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/10/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/10/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: A bontás elektronikusan történik: https://
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) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKR) alapján létrehozott
és a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR)
folytatja le.
2) A dokumentum benyújtandó az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, továbbá amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.
3) A Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerinti nyilatkozat csatolása – adott esetben nemleges
tartalommal – kötelező.
4) Értékelési módszertan:
Az értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont.
1. Ajánlati ár (nettó Ft): fordított arányosítás.
2. Minőségi értékelési szempontok tekintetében: egyenes arányosítás.
5) Az ajánlathoz árazott költségvetést kell csatolni excel formátumban és cégszerűen aláírt formátumban
is. A közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetéstől eltérni nem lehet.
6) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.
7) FAKSZ: Dr. Hegyes Péter lajstromszáma: 00064
8) Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, amelynek mértéke 1 millió Ft. Ajánlatkérő fizetési
számlája: OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11732002-20324524 számú számla. Fizetési számlára történő
teljesítés esetén csatolandó az átutalásról szóló igazolás.
9) A szerződéskötés feltétele az alkalmassági feltételek kapcsán releváns névjegyzékekben, illetőleg
nyilvántartásokban való szereplés. A szerződéskötés időpontjára nyertes ajánlattevőként szerződő fél
köteles legalább 80 millió forint/év és 5 millió forint/káresemény mértékű összkockázatú vagyon- és
felelősségbiztosítást (C.A.R. vagy E.A.R.) kötni.
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10) Ajánlatkérő az M1., M/2. alkalmassági követelményt a minősített ajánlattevőkre vonatkozó
feltételekhez képest szigorúbban határozta meg.
11) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ára, amely szerint az e-számlának meg kell felelni az EN
16931-1:2017 sz. euró-pai szabványnak és az EB által e szabványhoz az EU Hivatalos Lapjában közzétett
szintaxislistájának
12) Helyszíni bejárásra sor kerül. A helyszíni bejárás helye, ideje: 6000 Kecskemét, Szultán u. 1., 2022.10.04
9:00
13) A részajánlattétel kizárásának indoka: A közbeszerzési eljárás tárgya egy létesítmény villamos és
irányítástechnikai átalakítási munkái, amely részekre nem bontható.
14) Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy jelen közbeszerzés tárgyát képező villamos és
irányítástechnikai átalakítás mellett a fűtőműben gépészeti átalakítások is történnek, továbbá a fűtőművi
berendezések üzemközben lehetnek. Ajánlattevő a teljesítés során köteles figyelembe venni a más
szakágak munkavégzését, az egyes szakterületek együttműködését az Ajánlatkérő utasításai szerint kell
biztosítania.
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:
2022/09/19 (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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MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (18520/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10856417244
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Viktória
Telefon: +36 303085361
E-mail: toth.viktoria4@mav.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mavcsoport.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/EKR001256462022/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/EKR001256462022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Siemens irányítástechnikai berendezések karb, jav
Hivatkozási szám: EKR001256462022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50312600-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vontatási energiaellátó felügyeleti rendszer
Karbantartási és felújítási munkák tekintetében (félévenkénti mennyiségek):
5 db FET központ (Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Kelet: 1 db; Felsővezetéki és Alállomási
Főnökség Budapest-Nyugat: 1 db; Erősáramú Főnökség Pécs: 2 db; Erősáramú Főnökség Szombathely: 1 db);
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152 db fázishatári, állomási és autotranszformátor vezérlőszekrény (vontatási energiaellátó felügyeleti rendszer)
(Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Kelet: 48 db; Felsővezetéki és Alállomási Főnökség BudapestNyugat: 27 db; Erősáramú Főnökség Pécs: 77 db);
9 db állomási HAM vagy regionális FET (Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Kelet: 5 db; Felsővezetéki
és Alállomási Főnökség Budapest-Nyugat: 4 db);
13 db alállomási irányítástechnika (Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Kelet: 1 db; Felsővezetéki és
Alállomási Főnökség Budapest-Nyugat: 1 db; Erősáramú Főnökség Pécs: 6 db; Erősáramú Főnökség Szombathely:
5 db)
Javítási munkák tekintetében (felmerülő igény szerint az alábbi berendezésekre):
5 db FET központ (Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Kelet: 1 db; Felsővezetéki és Alállomási
Főnökség Budapest-Nyugat: 1 db; Erősáramú Főnökség Pécs: 2 db; Erősáramú Fönöskség Szombathely: 1 db);
198 db fázishatári, állomási és autotranszformátor vezérlőszekrény (Felsővezetéki és Alállomási Főnökség
Budapest-Kelet: 48 db; Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Nyugat: 27 db; Erősáramú Főnökség Pécs:
77 db; Erősáramú Főnökség Szombathely: 46 db);
9 db állomási HAM vagy regionális FET (Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Kelet: 5 db; Felsővezetéki
és Alállomási Főnökség Budapest-Nyugat: 4 db);
13 db alállomási irányítástechnika (Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Kelet: 1 db; Felsővezetéki és
Alállomási Főnökség Budapest-Nyugat: 1 db; Erősáramú Főnökség Pécs: 6 db; Erősáramú Főnökség Szombathely:
5 db)
Csere alkatrészek biztosítása: Az eseti megrendelések szerinti megrendelői igény szerinti mennyiségben
Az elvégzendő feladatokat a műszaki leírás részletesen tartalmazza.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 387000000 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: Siemens irányítástechnikai berendezések karb, jav
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50312600-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A helyszínek a műszaki tartalomban kerülnek felsorolásra.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vontatási energiaellátó felügyeleti rendszer
Karbantartási és felújítási munkák tekintetében az alábbi berendezésekre (félévenkénti mennyiségek):
5 db FET központ (Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Kelet: 1 db; Felsővezetéki és Alállomási
Főnökség Budapest-Nyugat: 1 db; Erősáramú Főnökség Pécs: 2 db; Erősáramú Főnökség Szombathely: 1 db);
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152 db fázishatári, állomási és autotranszformátor vezérlőszekrény (vontatási energiaellátó felügyeleti rendszer)
(Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Kelet: 48 db; Felsővezetéki és Alállomási Főnökség BudapestNyugat: 27 db; Erősáramú Főnökség Pécs: 77 db);
9 db állomási HAM vagy regionális FET (Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Kelet: 5 db; Felsővezetéki
és Alállomási Főnökség Budapest-Nyugat: 4 db);
13 db alállomási irányítástechnika (Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Kelet: 1 db; Felsővezetéki és
Alállomási Főnökség Budapest-Nyugat: 1 db; Erősáramú Főnökség Pécs: 6 db; Erősáramú Főnökség Szombathely:
5 db)
Javítási munkák tekintetében (felmerülő igény szerint az alábbi berendezésekre):
5 db FET központ (Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Kelet: 1 db; Felsővezetéki és Alállomási
Főnökség Budapest-Nyugat: 1 db; Erősáramú Főnökség Pécs: 2 db; Erősáramú Fönöskség Szombathely: 1 db);
198 db fázishatári, állomási és autotranszformátor vezérlőszekrény (Felsővezetéki és Alállomási Főnökség
Budapest-Kelet: 48 db; Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Nyugat: 27 db; Erősáramú Főnökség Pécs:
77 db; Erősáramú Főnökség Szombathely: 46 db);
9 db állomási HAM vagy regionális FET (Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Kelet: 5 db; Felsővezetéki
és Alállomási Főnökség Budapest-Nyugat: 4 db);
13 db alállomási irányítástechnika (Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Kelet: 1 db; Felsővezetéki és
Alállomási Főnökség Budapest-Nyugat: 1 db; Erősáramú Főnökség Pécs: 6 db; Erősáramú Főnökség Szombathely:
5 db)
Csere alkatrészek biztosítása: Az eseti megrendelések szerinti megrendelői igény szerinti mennyiségben
Az elvégzendő feladatkat a műszaki leírás részletesen tartalmazza.
A Felhívás II.2.5. pontjában szereplő ár szempont bemutatása súlyszámokkal (karakterkorlátozás miatt):
1. értékelési részszempont:
Ajánlati ár (nettó Ft): Súlyszáma: összesen 85
Részletezve:
1. alszempont:
5 db FET központ karbantartásának ajánlati ára
(átlagár összesen a Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Kelet: 1 db; Felsővezetéki és Alállomási
Főnökség Budapest-Nyugat: 1 db; Erősáramú Főnökség Pécs: 2 db; Erősáramú Fönöskség Szombathely: 1 db
központjára)
nettó Ft /félév
Súlyszám: 5
2. alszempont:
Fázishatári és állomási vezérlőszekrények karbantartásának ajánlati ára
(átlagár összesen a Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Kelet: 48 db; Felsővezetéki és Alállomási
Főnökség Budapest-Nyugat: 27 db; Erősáramú Főnökség Pécs: 77 db vezérlőszekrényre)
nettó Ft/félév
Súlyszám: 40
3.alszempont:
Állomási HAM vagy regionális FET karbantartásának ajánlati ára
(átlagár összesen a Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Kelet: 5 db; Felsővezetéki és Alállomási
Főnökség Budapest-Nyugat: 4 db berendezésére)
nettó Ft/félév
Súlyszám: 10
4. alszempont:
Alállomási irányítástechnika karbantartásának ajánlati ára
(átlagár összesen a Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Budapest-Kelet: 1 db; Felsővezetéki és Alállomási
Főnökség Budapest-Nyugat: 1 db; Erősáramú Főnökség Pécs: 6 db; Erősáramú Főnökség Szombathely: 5 db)
nettó Ft/félév
Súlyszám: 15
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5. alszempont:
Kiszállási díj (cserealkatrészek szállítása és eseti javítás feladataira a (gépjárművek számától függetlenül)
nettó Ft/km
Súlyszám: 5
6. alszempont:
Eseti javítási feladatok rezsióradíja
nettó Ft/óra
Súlyszám: 5
7. alszempont:
Csere alkatrészek nettó átlagára
Ft
Súlyszám: 5
Az eljárás keretösszege nettó 387.000.000,-Ft.
Felek megállapodnak és Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szerződés keretjellegéből adódóan a
Megrendelő a keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget (270.900.000,-Ft). Az opciós rész mértéke 30 %
(116.100.000,-Ft).
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre,
lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M2 b) pontban meghatározott szakember alkalmassági feltételhez képesti
többlet tapasztalata (0 hónap-36 hónap) 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 387000000 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
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 99
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: AK nem határoz meg a jelentkezők
számának korlátozására vonatkozó objektív szempontot.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
Az eljárás keretösszege nettó 387.000.000,-Ft.
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Felek megállapodnak és Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szerződés keretjellegéből
adódóan a Megrendelő a keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget (270.900.000,-Ft). Az opciós
rész mértéke 30 % (116.100.000,-Ft).
Megrendelő az opció kimerítésére kötelezettséget nem vállal. Megrendelő az opciós érték részbeni, vagy
egészbeni felhasználására Vállalkozó felé történő külön jelzés nélkül, a szerződésben meghatározott Eseti
megrendelés(ek) leadásával jogosult.
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:
Értékelési szempontok meghatározása a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt „a legjobb ár-érték arány”.
Pontozás: 0-10 pont.
1. értékelési részszempont: fordított arányosítás;
2. értékelési szempont: egyenes arányosítás
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (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. §, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 7. § irányadó.
AT-nek az ajánlata benyújtásakor előzetes igazolásként 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., 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 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.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1)
Előzetes igazolási mód: A Kbt.67.§(1)bek foglaltak figyelembe vételével a RJ-nek, közös RJ-nek a Korm.rend
1.§(1)bek alapján az EEKD IV. részének „α” szakaszának kitöltésével kell igazolnia.
Utólagos igazolási mód:
A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások,
dokumentumok benyújtására. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján
az ajánlattevőnek csatolni kell az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes
– 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. Azon ajánlattevő esetében, amelyik az előírt időszak kezdete után kezdte meg működését és nem
rendelkezik három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel az eljárást megindító felhívás feladásának
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napját megelőzően, értelemszerűen az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző üzleti
év(ek)ben elért teljes nettó árbevételének kell megfelelnie a fenti követelménynek. Az ajánlatkérő felhívja
az ajánlattevő figyelmét, hogy az alkalmasság előírása vonatkozásában a 321/ 2015. (X.30) Korm. rendelet
19.§ (3) (5) és (7) bekezdésében foglaltak megfelelően alkalmazandóak. Az alkalmasság igazolása során a
Kbt. 65. § (6) bekezdései alapján a P1) pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. A Kbt. 67. § (3)
bekezdése alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt
igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 65. § (8) bekezdés értelmében a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során, ha az adott
alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra
vonatkoznak, az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához felhasználja,
a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének
elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben nem
rendelkezik a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított utolsó 3 mérleg fordulónappal lezárt üzleti
évben összesen legalább nettó 140 millió forint teljes árbevétellel, attól függően, hogy az ajánlattevő
vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1
Előzetes igazolási mód: A Kbt.67.§(1)bek foglaltak figyelembe vételével a RJ-nek, közös RJ-nek a Korm.rend
1.§(1)bek alapján az EEKD IV. részének „α” szakaszának kitöltésével kell igazolnia.
Utólagos igazolási mód:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás
feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (72 hónap) befejezett, de legfeljebb 9 éven belül
megkezdett referenciával teljesíthető, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bek. szerint:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem
magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott
igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet nyilatkozatával.
A referenciának tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szolgáltatás
tárgyát, valamint mennyiségét (oly módon, hogy az alkalmasság egyértelműen megállapítható legyen),
ha a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetését, hogy a referenciát bemutató szervezet a
teljesítésben milyen ellenértékkel vagy mennyiséggel vett részt/vagy önálló teljesítés volt-e, a teljesítés
idejét (a kezdési és befejezési határidő – legalább év és hónap – megjelölésével) és nyilatkozatot arról,
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.2/
Előzetes igazolási mód: A Kbt.67.§(1)bek foglaltak figyelembe vételével a RJ-nek, közös RJ-nek a Korm.rend
1.§(1)bek alapján az EEKD IV. részének „α” szakaszának kitöltésével kell igazolnia.
Utólagos igazolási mód:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt
szakemberek (szervezetek) megnevezése, végzettségük illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk
ismertetése. Ajánlattevő csatolja azoknak a szakembereknek a bemutatását, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe az alábbiak szerint:
1. csatolni kell a szakemberek megnevezését és bemutatását tartalmazó EKR-es nyilatkozatot.
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A nyilatkozatban minimálisan az alábbiakat kell megjelölni:
- az adott szakember nevét,
- szakmai gyakorlat idejét (év, hónap),
- a szakember munkáltatójának valamint
- azon alkalmassági feltétel pontos megjelölését, hogy milyen szakemberként kívánja az ajánlattevő
bevonni az adott szakembert a szerződés teljesítésébe.
2. csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, az
alábbi minimális tartalommal:
- név,
- jelenlegi munkahely (munkáltató) és munkakör megnevezése,
- a minimumfeltételek igazolásához szükséges végzettség illetve képzettség bemutatása, a végzettséget
illetve képzettséget igazoló intézmény megnevezésével,
- a szakember által megszerzett, alkalmassági minimumfeltételek igazolásához szükséges szakmai
gyakorlat, tapasztalat feltüntetése, minimálisan az alábbi adatok megadásával:
• szakmai tapasztalat rövid bemutatása
• szakmai tapasztalat kezdete (év, hónap), vége (év, hónap)(oly módon, hogy az M.2 a) és/vagy b))
alkalmassági feltétel megállapítható legyen)
A szakmai önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt adatoknak,
információknak, a szakmai önéletrajznak igazolnia kell minden feltételt, melyet a szakemberek
vonatkozásában az alkalmassági minimumkövetelmények előírnak.
3. A szakmai önéletrajzhoz egyszerű másolatban mellékelni kell a képzettséget illetve végzettséget igazoló
okirat(ok)at, igazolás(ok)at.
4. Csatolandó továbbá az Ajánlattevővel, illetve alkalmasság igazolására bevont más szervezettel
munkaviszonyban nem álló szakember esetén rendelkezésre állásra vonatkozó nyilatkozat.
Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy az M/2 b) szakember szakmai
többlettapasztalata értékelési szempont, ezért az M/2 b) szakemberre vonatkozóan már az ajánlatban
szükséges az alkalmassági követelménynek való megfelelést is bemutatni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik
legalább
M/1. A részvételi felhívás feladásától visszafele számított 6 évben (hat év alatt befejezett, de legfeljebb
kilenc éven belül megkezdett) a vasút területén végzett 50 db vontatási energiaellátó felügyeleti rendszer
karbantartási és/vagy javítási munkáira vonatkozó referenciával. A 321/2015 (X.30.) kormányrendelet
21/A. §-a alapján az ajánlatkérő elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt
tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósul meg.
M/2.:
a) 1 fő villamosmérnök vagy azzal egyenértékű végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik vontatási
energiaellátó felügyeleti rendszeren szerzett 3 év állapotismereti és karbantartási tapasztalattal
(amely tartalmazza az állapotismereti és karbantartási tevékenység dokumentálását is) a végzettsége
megszerzését követően,
b) 1 fő villamosmérnök végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik a Siemens Vicos P500/RSC – vagy azzal
egyenértékű rendszer - karbantartásában 24 hónap tapasztalattal.
Az előírt szakemberek között átfedés megengedett.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, aki (amely) a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolás módja:
Részvételre jelentkező vonatkozásában:
Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének
megfelelően, a BIZOTTSÁG (EU) 2016/7 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE szerinti EEKD benyújtásával kell
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előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá. Ajánlatkérő az EEKD-t
a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, elektronikus formában rendelkezésre bocsátja.
Alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában (adott esetben):
A 321/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását. Ajánlattevő
felhívja a figyelmet a Kbt. 67.§ (4) bekezdésének alkalmazására. Az EKR-ben elektronikus űrlap
benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös RJ-k képviseletében az
ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok megtételére
meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára
rendelkezésre bocsátott nyil.-oknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatoknak
megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös RJ-k Kbt.35.§(6)bek. szerinti egyetemleges
felelősségét.
Közös RJ-nek a részvételi jel-ben csatolni kell a Kbt.35.§(2)bek. szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot
is, amelynek ki kell terjednie arra, hogy a közös RJ-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő, adott
eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyíl-ok megtételekor az egyes közös RJ-k
képviseletében eljárhat. Az alk. igazolásához igénybe vett, az RJ-n kívüli más szervezet
részéről a Kbt.65.§(7)bek. szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell–
a Kbt.65.§(8)bek. szerinti szervezet részéről a részvételi jelentkezésben csatolni kell–az AT részére szóló
meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott
szervezet képviseletében eljárhat.
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:
1) Csere alkatrészek biztosítása a MÁV Zrt. számára tartalék céljára, illetve a meghibásodott, vagy javíthatatlanul
tönkrement alkatrész pótlására vonatkozó késedelme esetén a kötbér alapja az alkatrész nettó ára, mértéke napi
1%. Késedelmi kötbér maximum: 15%.
2) Meghibásodott irányítástechnikai berendezések javítása esetén a kötbér alapja az késedelmes javítással érintett
berendezésre vonatkozó eseti megrendelés szerinti teljes nettó vállalkozói díja (AT előzetes árajánlata alapján
kalkulált javítási rezsióradíja+kiszállási díj), mértéke napi 1%. Késedelmi kötbér maximum: 15%.
3) Karbantartási feladatok esetén a kötbér alapja a késedelmes karbantartási feladat Eseti megrendelés szerinti,
nettó vállalkozói díja, mértéke napi 1%. Késedelmi kötbér maximum: 15%.
4) Amennyiben a AT-val szemben érvényesített fenti késedelmi kötbérek valamelyike a kötbér maximumát eléri,
AK jogosult az Eseti Megrendelést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a AT a szerződésszegéssel
érintett Eseti Megrendelés nettó vállalkozói díjának 20 %-ával megegyező mértékű meghiúsulási kötbért köteles a
AK-nak fizetni.
5) Amennyiben AT valamely Eseti Megrendelést bármely okból nem szerződésszerűen (hibásan) teljesít, úgy AK
a szerződésszegéssel érintett Eseti megrendelés nettó vállalkozói díjának 15%-ával megegyező mértékű hibás
teljesítési kötbért számít fel.
6) Amennyiben AK a Szerződés hatálya alatt legalább két Eseti Megrendelés vonatkozásában hibás teljesítési
kötbért érvényesít AT-val szemben, vagy legalább két alkalommal az Eseti Megrendelést AT késedelme miatt
felmondja, úgy a harmadik alkalommal jogosult a teljes Szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve attól
elállni. Amennyiben az AK a teljes Szerződést rendkívüli felmondással megszünteti, vagy a teljes Szerződéstől eláll,
a meghiúsulási kötbér mértékének alapja teljes nettó Keretösszeg. A kötbér mértéke ez esetben a kötbéralap 20
%-a.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
AK előleget, fizetési biztosítékot nem ad, egyéb szerződést megerősítő mellékkötelezettség nem terheli. Az
ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglalt
szabályoknak és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően történik. A megfelelő tartalommal kiállított számla
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ellenértéke a számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napos fizetési esedékességgel, átutalással
kerül kiegyenlítésre a Vállalkozó számlájában megjelölt bankszámlára.
A részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
*III.1.6) pont folytatása:
7) Jótállás: AT az általa elvégzett, 1. sz. melléklet b-c) pontja szerinti munkákért jótállást vállal. Az Eseti
Megrendelések vonatkozásában a jótállás időtartamának kezdete az Eseti Megrendelésre vonatkozó
karbantartási/javítási jegyzőkönyv aláírásának a napja. AT az általa szállított csere alkatrészekre, illetve az
irányítástechnikai berendezések javítására 1 év jótállást, új csere alkatrész esetén 5 év szavatosságot, javított
alkatrész esetén 2 év szavatosságot biztosít, kivéve, ha a hatályos jogszabályok, vagy a termék(ek) gyártói ennél az
AK részére kedvezőbb feltételeket biztosítanak, mert ebben az esetben a jótállás, illetve szavatosság időtartama
tekintetében az említett, AK számára kedvezőbb feltételeket kell irányadónak tekinteni.
A részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő - a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások figyelembe vételével - a közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg,
valamint a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, így
jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 140. §-ában foglalt előírások nem alkalmazandóak.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A közbeszerzési dokumentáció részét képző szerződéstervezet szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
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A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett
hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/10/21 (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: 2022/11/24 (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:
A részajánlat tétel kizárásának indoka(i):
A tárgyi munkák keretében javításra, illetve cserére kerülő részegységeknek, a javításra, módosításra
kerülő szoftvercsomagoknak valamennyi azonos típusú berendezésben felhasználhatónak kell
lennie, a diagnosztikai rendszer adatainak a kiértékelése, a javasolt intézkedések a teljes hálózat
figyelembevételével határozhatók meg mind biztonsági, mind üzemkészségi, mind a berendezések
közötti kompatibilitás szempontjából.
1) A választott eljárástípus - tárgyalásos eljárás - jogalapja: a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó
sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X.27.) Kr. 2.§ (2) bek alapján.
2) Az eljárásban való részvétel feltétele az EKR rendszerbe történő regisztráció (424/2017. (XII.19.) Korm.
rend).
3) A bontás a 424/2017. (XII.19.) Kr. 15.§ (2) bek szerint zajlik.
4) AK a hiánypótlás és a felvilágosítás-adás lehetőségét a Kbt. 71.§-a szerint biztosítja és nem alkalmazza a
Kbt. 71.§ (6) bek-ben előírt korlátozást. A hiánypótlásokat az EKR rendszerben kell megtenni.
5) A részvételi jelentkezés elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő költség a részvételre
jelentkezőt (RJ) terheli
6) RJ-nek a Kbt. 66.§ (1) bek-e alapján a részvételi felhívásban, KD-ban meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően kell elkészítenie részvételre jelentkezését. A formai követelményekre
vonatkozó előírásokat a KD tartalmazza. A Kbt. 66.§ (3) bek-e alapján RJ nem tehet ajánlatot.
7) A Kr. 30.§ (4) bek-e alapján AK tájékoztatja RJ-ket, hogy a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez
képest a P1), M1) M2) szerinti alkalmassági követelmények esetében szigorúbb feltételeket állapított meg.
8) A közb-i eljárás során benyújtandó dokumentumok a Kbt. 47.§ (2) bek-e alapján - ha jogszabály eltérően
nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújthatók.
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9) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében nyilatkozat benyújtása szükséges.
10) IV .2.6ban a 1 hónap 30 nap
11) AK tájékoztatja RJ-ket,hogy az eljárással kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.
12) A kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó előírásokat a KD tartalmazza.
13) A jelen eljárás során a mindenkori magyar jog az irányadó.
14) FAKSZ neve: Nagy Zita Lajstromszám: 00541
15) Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban tárgyalni tervez a műszaki és szerződéses feltételekről, és
az alapján az árról is. Nem kíván tárgyalni a következőkről: kötbér típusáról, jótállásról és a szerződést
megerősítő egyéb biztosítékokról., valamint a 20) pontban jelzett szerződéskötési feltételekről.
16) Az AF megküldésének tervezett napja: amennyiben a részvételi szakaszeredményes, úgy a részvételi
szakaszban eredményének a részvételre jelentkezőkkel történt közlésétől számított 5 munkanapon belül
17) A hirdetményfeladó rendszerben alkalmazott karakterkorlátozás miatt minden egyéb rendelkezést a
KD tartalmaz.
18) A felhívás és KD közötti esetleges eltérés esetén a felhívásban foglaltak az irányadók.
19) A Felhívás II.2.7) pontjában szereplő 36 hónap 3 évet jelent. A keretszerződést a Felek annak hatályba
lépése napjától számított 3 évig, illetve ha az hamarabb bekövetkezik, akkor keretösszeg kimerüléséig
tartó időtartamra kötik.
20) Szerződéskötési feltételek, szerződéskötéskor benyújtandó igazolások:
- Annak igazolása, hogy a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan rendelkezik a Siemens Vicos P500/
RSC rendszer kezelőfelülethez adminisztrációs forráskulccsal
- Annak igazolása, hogy a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan rendelkezik az állomási helyi
megjelenítők kezelőfelületéhez fejlesztett működtető programokhoz adminisztrációs forráskulccsal
21) A Kbt.66.§(6)bek. szerint AK előírja, hogy RJ-nek meg kell jelölnie a közbeszerzés azon részét/részeit,
amelynek teljesítéséhez AV-t kíván igénybe venni, továbbá ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt
és a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert AV-at. Nemleges nyilatkozatokat is csatolni kell. A
jelentkezésbe csatolandó dokumentumok teljes listáját a KD tartalmazza.
22) Részvételre jelentkezőnek, részvételi jelentkezésében nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet
destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekról szóló 833/2014/
EU rendelet módosításáról szóló, 2022/576 EU rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett,
833/2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti tilalom vonatkozásában.
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2022/10/21 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:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

464

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:
2022/09/19 (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 (19978/2022)
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: Szunyogh Judit osztályvezető
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: Papíralapú utalvány beszerzése (T-83/22.)
Hivatkozási szám: EKR000542052022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

22420000-0
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A beszerzés tervezett mennyisége összesen: 9 829 utalványcsomag/12 hónap az alábbi bontásban:
- teljes munkaidős munkavállalók (20 000 Ft/fő névértékű utalványcsomaggal): 9 572 fő
- részmunkaidős (7 órás) munkavállalók (17 500 Ft/fő névértékű utalványcsomaggal): 103 fő
- részmunkaidős (6 órás) munkavállalók (15 000 Ft/fő névértékű utalványcsomaggal): 86 fő
- részmunkaidős (5 órás) munkavállalók (12 500 Ft/fő névértékű utalványcsomaggal): 4 fő
- részmunkaidős (4 órás) munkavállalók (10 000 Ft/fő névértékű utalványcsomaggal): 52 fő
- részmunkaidős (2 órás) munkavállalók (5 000 Ft/fő névértékű utalványcsomaggal): 11 fő
- részmunkaidős (1 órás) munkavállalók (2 500 Ft/fő névértékű utalványcsomaggal): 1 fő
A beszerzés tárgyával kapcsolatos részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési útmutató 2. számú
melléklete (Műszaki leírás) tartalmazza, amely a tárgyalás alapját képezi.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 434000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: T-83/22. Papíralapú utalvány beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
22420000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: A BKV Zrt. budapesti telephelyei, melyek a közbeszerzési
dokumentumokban kerülnek részletezésre.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgya: a 2013. évi CCXXXV. törvénynek, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
259. § 24/A. pont és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 4. § (2)
bekezdés 2. a) pontja szerinti utalványnak minősülő, értékjelzéssel ellátott papír beszerzése, amelyről a Szja. tv.
69. § (3) bekezdésének megfelelően kétséget kizáróan megállapítható, hogy mely termékre, szolgáltatásra, vagy
milyen termék vagy szolgáltatáskörben használható fel, és megfelel a Szja. tv. 69. § (3) bekezdésében rögzített
valamennyi feltételnek.
A beszerzés tervezett mennyisége: összesen 9 829 főre vonatkozó papíralapú utalványcsomag (továbbiakban:
utalvány) beszerzése.
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Az érintett munkavállalók létszáma az utalványok kiosztása szerződés teljesítése során 10 %-kal változhat. Az
utalványok kiosztása nagyobb részben 2022. decemberben történik, de az utalvány kiosztása tervezetten 2022.
augusztustól elkezdődik az év közben kilépő munkavállalóknak.
A megajánlott utalványnak legalább alap követelményként a következő termékkörökben és arányban
felhasználhatónak kell lennie:
- élelmiszer termékkör, legalább a teljes felhasználhatóság 70%-ában;
- háztartási cikkek és vegyiáru termékkör, legalább a teljes felhasználhatóság 70%-ában;
- ruházat, lábbeli termékkör, legalább a teljes felhasználhatóság 25%-ában;
- műszaki/elektronikai cikkek termékkör, legalább a teljes felhasználhatóság 25%-ában;
- fogyasztásra kész étel, legalább a teljes felhasználhatóság 5%-ában.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen esetben a felhasználhatóságot kizárólag a budapesti és a Pest megyei
beváltóhelyek tekintetében vizsgálja. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a területi korlátozástól nem áll módjában eltérni,
tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő munkavállalóinak zöme budapesti lakos, vagy az agglomerációban lakik.
Ajánlatkérőnek az utalvánnyal szemben támasztott kiemelt érdeke, hogy munkavállalói minél szélesebb körben
tudják a juttatást felhasználni.
Elfogadóhelyekre vonatkozó előírás:
- Budapest valamennyi kerületében kerületenként legalább 3 darab utalvány elfogadóhely legyen biztosított.
- Pest megyében legalább 30 darab utalvány elfogadóhely legyen biztosított.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az utalványnak a fenti követelményeknek együttesen kell megfelelnie. Amennyiben az
ajánlatétteli szakaszban az ajánlattevő által megajánlott utalvány a fenti követelmények valamelyikének részben,
vagy egészben nem felel meg, vagy a minimálisan meghatározott részarány(oka)t nem éri el, úgy az ajánlattevő
ajánlata érvénytelennek minősül.
Az eljárás második, ajánlattételi szakaszában ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell benyújtania, melyben
ismertetnie kell az utalványok felhasználhatósági termékköreit, valamint a budapesti és Pest megyei felhasználási
helyeket. A többlet felhasználhatóság és a többlet termékkör értékelési szempont.
Ajánlattevőnek a megajánlott utalványokat hamisítás elleni biztonsági elem(ek)mel kell ellátnia, például
hologram, egyedi azonosításra alkalmas számjegykód, vonalkód vagy sorszám. Az utalványokon szerepelnie kell
továbbá minimum az alábbi adatoknak:
- a kibocsátó szerv neve,
- az utalvány névértéke számmal,
- az utalvány megnevezése, felhasználhatósága és felhasználhatósági határideje.
Nyertes ajánlattevő köteles a hibás utalványokat cserélni, az Ajánlatkérő által fel nem használt utalványokat
visszavenni a műszaki leírásban foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Szállítási határidő (5- legfeljebb 10 munkanap) 5
2 Többlet elfogadóhelyen történő felhasználhatóság (darab) 5
3 Többlet termékkörben történő felhasználhatóság (%) 40
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
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II.2.5) pontban megadott Ár kritérium részletezése a következő:
- Szolgáltatási díj (% / megrendelés névértéke) – súlyszám: 40,
- Szállítási díj (Ft / megrendelés) – súlyszám: 5,
- Visszaváltási díj (% / megrendelés névértéke) – súlyszám: 5.
II.2.5) pontban megadott Többlet termékkörben történő felhasználhatóság részletezése:
&#61485; szépségápolási termékek (%) (legalább 5%)
&#61485; sport és szabadidős tevékenységi termékek, játékok termékkör (%) (legalább 10%)
&#61485; lakásfelszerelés termékkör (%) (legalább 5%)
&#61485; könyv, kultúra termékkör (%) (legalább 5%)
Adható pontszám az értékelési részszempontok esetén: 0-10.
Az értékelés módszere:
1. Szolgáltatási díj: fordított arányosítás
2. Szállítási díj: fordított arányosítás
3. Visszaváltási díj: fordított arányosítás
4. Szállítási határidő: arányosítás
5. Többlet elfogadóhelyen történő felhasználhatóság: egyenes arányosítás
6. Többlet termékkörben történő felhasználhatóság: pontozás
Az értékelés módszerének részletes ismertetése az ajánlattételi szakaszban, az ajánlattételi felhíváshoz kapcsolódó
közbeszerzési útmutatóban történik.
II.1.6 indoklás: Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattétel lehetőségét megvizsgálta és jelen eljárásban nem
biztosítja. A 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése nem írja elő közszolgáltatóknak az indokolási
kötelezettséget.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
x 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 nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 087 - 237870
(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
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Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: T-83/22. Rész száma: Elnevezés: Papíralapú utalvány 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:
2022/09/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: EDENRED Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10884979241
Postai cím: Váci Út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: andrea.paszthory@edenred.com
Telefon: +36 303917324
Internetcím(ek): (URL) www.edenred.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 434000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 434000000
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)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Edenred Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45. G. ép. 3.em.
Adószám: 10884979-2-41
A Kbt. 131.§ (8) bekezdés b) pontja alapján az Ajánlatkérő a szerződéskötési moratórium letelte előtt
kötötte meg a szerződést, mert az eljárásban egy ajánlat került benyújtásra.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
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A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§ (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:
2022/09/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/
részvételi jelentkezések érkeztek be
A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben
megállapított feltételek szerint
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
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a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető,
különösen előnyös lehetőség kihasználásával
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (20044/2022)
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: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10901232244
Postai cím: Dunavirág Utca 2-6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Szilvia
Telefon: +36 307723836
E-mail: Horvath.Szilvia@posta.hu
Fax: +36 12881589
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.posta.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
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
x 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: Védőcipő beszerzés 2022.
Hivatkozási szám: EKR000633062022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

18830000-6
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés Védőcipő beszerzés 2022. tárgyban az ajánlatkérési dokumentációban részletezett feltételek
szerint.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 20520000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Védőcipő beszerzés 2022.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
18830000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Posta Zrt. Eszközgazdálkodási és Raktározási Központ Ruharaktár - 1149 Budapest, Egressy út 35-51.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés unisex csúszásgátló zárt védőcipő szállítása tárgyában a dokumentációban részletezett
feltételek szerint az alábbi mennyiségben: Ajánlatkérő a szerződés keretében összesen 2700 pár, amelyből
az alapmennyiség (fix mennyiség) 1.890 pár, az opciós mennyiség 810 pár védőcipő szállítására tart igényt.
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket az ajánlatkérési dokumentáció részét képező
szerződéstervezet és a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő vételi opciós jogot köt ki az alábbiak szerint:
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Ajánlatkérőnek összesen 810 pár mennyiségig védőcipő (unisex csúszásgátló zárt) esetében vételi (opciós)
joga van. Ajánlatkérő számára a vételi jog lehívási kötelezettséget nem jelent, így Ajánlatkérő nem vállal
kötelezettséget arra, hogy az opciót részben vagy teljes egészében lehívja.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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 részajánlat tétel kizárásának indoka: A beszerzés tárgyának jellegére valamint a beszerzés mennyiségére
tekintettel a beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az gazdaságilag ésszerű legyen, valamint biztosítsa a
közpénzek hatékony felhasználását.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 100 - 278131
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi
szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett
előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó
hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1-65459/2022. Rész száma: Elnevezés: Védőcipő beszerzés 2022.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
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2022/09/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11203362251
Postai cím: Madách Utca 2.
Város: Balassagyarmat
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2660
Ország: Magyarország
E-mail: ipoly@ipolycipo.hu
Telefon: +36 35501271
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 24502500
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 20520000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
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V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevő neve, címe és adószáma:
Catalan Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1147 Budapest, Kerékgyártó utca 101. adószáma 12607415-2-42),
Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Kft. (2660 Balassagyarmat Madách utca 2. adószáma
11203362-2-51).
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: A Kbt. 148. § (3)
bekezdése alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/19 (éééé/hh/nn)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

478

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/
részvételi jelentkezések érkeztek be
A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben
megállapított feltételek szerint
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
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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MVM Démász Áramhálózati Kft. (19737/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MVM Démász Áramhálózati Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13792679206
Postai cím: Kossuth Lajos Sgt. 64-66.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Huszár Veronika
Telefon: +36 203706302
E-mail: huszar.veronika@mvm.hu
Fax: +36 13280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.mvmhalozat.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.mvmhalozat.hu/aram
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Villamos mérőhelyen, csatlakozón végzett munkák
Hivatkozási szám: EKR000365842021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

51210000-7
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Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Valamennyi rész esetében:
Keretmegállapodás az MVM Démász Áramhálózati Kft. kezelésében lévő direkt csatlakozású mérőhelyeken és
csatlakozókon végzett szolgáltatások nyújtására, az alábbiak szerinti üzemmérnökségek elosztási területén:
- 1. rész vonatkozásában: Szegedi üzemmérnökség
- 2. rész vonatkozásában: Hódmezővásárhelyi üzemmérnökség
- 3. rész vonatkozásában: Ceglédi üzemmérnökség
- 4. rész vonatkozásában: Kecskeméti üzemmérnökség
- 5. rész vonatkozásában: Bajai üzemmérnökség
- 6. rész vonatkozásában: Kiskunhalasi üzemmérnökség
- 7. rész vonatkozásában: Orosházi üzemmérnökség
- 8. rész vonatkozásában: Békéscsabai üzemmérnökség
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 11470000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: 1. Szegedi üzemmérnökség
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
51210000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: A „Szegedi üzemmérnökség” elosztási területe. A tárgyi rész
szerinti feladatokat a rendelkezésre bocsátott „Településlista”-ban felsorolt településeken kell végezni.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás keretében az MVM Démász Áramhálózati Kft. kezelésében lévő, „Szegedi üzemmérnökség”
elosztási területén található direkt csatlakozású mérőhelyeken és csatlakozókon végzett szolgáltatások nyújtása.
Keretösszeg: nettó 1.830.000.000,-Ft
Várható munka darabszáma: összesen 122 800 db, amely az alábbi tevékenységeket foglalja magában:
- "A" Előrefizetős mérők szerelése: 1000 db
- "B" Hitelesítési mérő csere: 35000 db
- "C" Smart mérés szerelés: 45000 db
- "D" HKV Szerelés komfort tarifa miatt: 1500 db

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

481

- "E" Mérő üzemeltetési feladatok: 5000 db
- "F" Kisfogyasztói mérőhely ellenőrzés egyeztetett időpontban: 2400 db
- "G" Kisfogyasztói mérőhely ellenőrzés: 3900 db
- "H" Kisfogyasztói kikapcsolás: 5200 db
- "I" Csatlakozó és mérőhely ellenőrzés, kisfogyasztói visszakapcsolás: 4800 db
- "J" Szerződés felmondás miatti teljes megszüntetés: 4200 db
- „K” Mérő leszerelés: 9300 db
- "L" Jegyzőkönyv felvétel: 5500 db
Tájékoztatjuk a T. Ajánlattevőket, hogy a fentiekben megjelölt, várható mennyiségek csupán tájékoztató jelleggel
kerültek feltüntetésre a megfelelő ajánlattétel megkönnyítése érdekében, ezen mennyiségekre (beleértve a
mennyiségek megoszlásának arányát) az Ajánlatkérő lehívási kötelezettséget nem vállal.
Az eljárás második szakaszában (Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pont) egyidejűleg beszerezni kívánt várható
mennyiség: 5000 db
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 A teljesítésbe bevonni kívánt KIF FAM, vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel
rendelkező többlet szakemberek száma (min. 0, max. 2 fő) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Ajánlatkérő a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RFF)
keretein belül támogatásra irányuló igényt fog benyújtani
II.2.14) További információ:
Kiegészítés a II.2.5. pont 1. értékelési résszemponthoz: A részszempont teljes elnevezése: Nettó ajánlati ár (Ft)
Kiegészítés a II.2.5. pont 2. értékelési résszemponthoz: Egy szakember egy részben mutatható be az értékelés
kapcsán. Az egyes szakemberek között, a különböző részek vonatkozásában az átfedés nem megengedett.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az értékelési részszempont keretében nem mutatható be az
alkalmassági követelményt igazoló szakember.
II.2.1)
Elnevezés: 2. Hódmezővásárhelyi üzemmérnökség
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
51210000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: A „Hódmezővásárhelyi üzemmérnökség” elosztási területe. A
tárgyi rész szerinti feladatokat a rendelkezésre bocsátott „Településlista”-ban felsorolt településeken kell
végezni.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás keretében az MVM Démász Áramhálózati Kft. kezelésében lévő, „Hódmezővásárhelyi
üzemmérnökség” elosztási területén található direkt csatlakozású mérőhelyeken és csatlakozókon végzett
szolgáltatások nyújtása.
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Keretösszeg: nettó 1.220.000 000,-Ft
Várható munka darabszáma: összesen 82.400 db, amely az alábbi tevékenységeket foglalja magában:
- "A" Előrefizetős mérők szerelése: 1000 db
- "B" Hitelesítési mérő csere: 20000 db
- "C" Smart mérés szerelés: 31000 db
- "D" HKV Szerelés komfort tarifa miatt: 1000 db
- "E" Mérő üzemeltetési feladatok: 4000 db
- "F" Kisfogyasztói mérőhely ellenőrzés egyeztetett időpontban: 1600 db
- "G" Kisfogyasztói mérőhely ellenőrzés: 2600 db
- "H" Kisfogyasztói kikapcsolás: 3700 db
- "I" Csatlakozó és mérőhely ellenőrzés, kisfogyasztói visszakapcsolás: 3100 db
- "J" Szerződés felmondás miatti teljes megszüntetés: 2600 db
- „K” Mérő leszerelés: 8100 db
- "L" Jegyzőkönyv felvétel: 3700 db
Tájékoztatjuk a T. Ajánlattevőket, hogy a fentiekben megjelölt, várható mennyiségek csupán tájékoztató jelleggel
kerültek feltüntetésre a megfelelő ajánlattétel megkönnyítése érdekében, ezen mennyiségekre (beleértve a
mennyiségek megoszlásának arányát) az Ajánlatkérő lehívási kötelezettséget nem vállal.
Az eljárás második szakaszában (Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pont) egyidejűleg beszerezni kívánt várható
mennyiség: 4000 db
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 A teljesítésbe bevonni kívánt KIF FAM, vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel
rendelkező többlet szakemberek száma (min. 0, max. 2 fő) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Ajánlatkérő a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RFF)
keretein belül támogatásra irányuló igényt fog benyújtani
II.2.14) További információ:
Kiegészítés a II.2.5. pont 1. értékelési résszemponthoz: A részszempont teljes elnevezése: Nettó ajánlati ár (Ft)
Kiegészítés a II.2.5. pont 2. értékelési résszemponthoz: Egy szakember egy részben mutatható be az értékelés
kapcsán. Az egyes szakemberek között, a különböző részek vonatkozásában az átfedés nem megengedett.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az értékelési részszempont keretében nem mutatható be az
alkalmassági követelményt igazoló szakember.
II.2.1)
Elnevezés: 3. Ceglédi üzemmérnökség
Rész száma: 3
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 „Ceglédi üzemmérnökség” elosztási területe. A tárgyi rész
szerinti feladatokat a rendelkezésre bocsátott „Településlista”-ban felsorolt településeken kell végezni.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás keretében az MVM Démász Áramhálózati Kft. kezelésében lévő, „Ceglédi üzemmérnökség”
elosztási területén található direkt csatlakozású mérőhelyeken és csatlakozókon végzett szolgáltatások nyújtása.
Keretösszeg: nettó 1.260.000 000,-Ft
Várható munka darabszáma: összesen 85 600 db, amely az alábbi tevékenységeket foglalja magában:
- "A" Előrefizetős mérők szerelése: 1000 db
- "B" Hitelesítési mérő csere: 20000 db
- "C" Smart mérés szerelés: 31000 db
- "D" HKV Szerelés komfort tarifa miatt: 1000 db
- "E" Mérő üzemeltetési feladatok: 4000 db
- "F" Kisfogyasztói mérőhely ellenőrzés egyeztetett időpontban: 1600 db
- "G" Kisfogyasztói mérőhely ellenőrzés: 2600 db
- "H" Kisfogyasztói kikapcsolás: 3800 db
- "I" Csatlakozó és mérőhely ellenőrzés, kisfogyasztói visszakapcsolás: 3100db
- "J" Szerződés felmondás miatti teljes megszüntetés: 3100 db
- "K" Mérő leszerelés: 10700 db
- "L" Jegyzőkönyv felvétel: 3700 db
Tájékoztatjuk a T. Ajánlattevőket, hogy a fentiekben megjelölt, várható mennyiségek csupán tájékoztató jelleggel
kerültek feltüntetésre a megfelelő ajánlattétel megkönnyítése érdekében, ezen mennyiségekre (beleértve a
mennyiségek megoszlásának arányát) az Ajánlatkérő lehívási kötelezettséget nem vállal.
Az eljárás második szakaszában (Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pont) egyidejűleg beszerezni kívánt várható
mennyiség: 4000 db
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 A teljesítésbe bevonni kívánt KIF FAM, vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel
rendelkező többlet szakemberek száma (min. 0, max. 2 fő) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Ajánlatkérő a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RFF)
keretein belül támogatásra irányuló igényt fog benyújtani
II.2.14) További információ:
Kiegészítés a II.2.5. pont 1. értékelési résszemponthoz: A részszempont teljes elnevezése: Nettó ajánlati ár (Ft)
Kiegészítés a II.2.5. pont 2. értékelési résszemponthoz: Egy szakember egy részben mutatható be az értékelés
kapcsán. Az egyes szakemberek között, a különböző részek vonatkozásában az átfedés nem megengedett.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az értékelési részszempont keretében nem mutatható be az
alkalmassági követelményt igazoló szakember.
II.2.1)
Elnevezés: 4. Kecskeméti üzemmérnökség
Rész száma: 4
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
51210000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: A „Kecskeméti üzemmérnökség” elosztási területe. A tárgyi rész
szerinti feladatokat a rendelkezésre bocsátott „Településlista”-ban felsorolt településeken kell végezni.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás keretében az MVM Démász Áramhálózati Kft. kezelésében lévő, „Kecskeméti üzemmérnökség”
elosztási területén található direkt csatlakozású mérőhelyeken és csatlakozókon végzett szolgáltatások nyújtása.
Keretösszeg: nettó 1.860.000 000,-Ft
Várható munka darabszáma: összesen 126 000 db, amely az alábbi tevékenységeket foglalja magában:
- "A" Előrefizetős mérők szerelése: 1000 db
- "B" Hitelesítési mérő csere: 35000 db
- "C" Smart mérés szerelés: 45000 db
- "D" HKV Szerelés komfort tarifa miatt: 1500 db
- "E" Mérő üzemeltetési feladatok: 5000 db
- "F" Kisfogyasztói mérőhely ellenőrzés egyeztetett időpontban: 2400 db
- "G" Kisfogyasztói mérőhely ellenőrzés: 3900 db
- "H" Kisfogyasztói kikapcsolás: 4700 db
- "I" Csatlakozó és mérőhely ellenőrzés, kisfogyasztói visszakapcsolás: 4900 db
- "J" Szerződés felmondás miatti teljes megszüntetés: 4600 db
- "K" Mérő leszerelés: 12500 db
- "L" Jegyzőkönyv felvétel: 5500 db
Tájékoztatjuk a T. Ajánlattevőket, hogy a fentiekben megjelölt, várható mennyiségek csupán tájékoztató jelleggel
kerültek feltüntetésre a megfelelő ajánlattétel megkönnyítése érdekében, ezen mennyiségekre (beleértve a
mennyiségek megoszlásának arányát) az Ajánlatkérő lehívási kötelezettséget nem vállal.
Az eljárás második szakaszában (Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pont) egyidejűleg beszerezni kívánt várható
mennyiség: 5000 db
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 A teljesítésbe bevonni kívánt KIF FAM, vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel
rendelkező többlet szakemberek száma (min. 0, max. 2 fő) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Ajánlatkérő a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RFF)
keretein belül támogatásra irányuló igényt fog benyújtani
II.2.14) További információ:
Kiegészítés a II.2.5. pont 1. értékelési résszemponthoz: A részszempont teljes elnevezése: Nettó ajánlati ár (Ft)
Kiegészítés a II.2.5. pont 2. értékelési résszemponthoz: Egy szakember egy részben mutatható be az értékelés
kapcsán. Az egyes szakemberek között, a különböző részek vonatkozásában az átfedés nem megengedett.
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Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az értékelési részszempont keretében nem mutatható be az
alkalmassági követelményt igazoló szakember.
II.2.1)
Elnevezés: 5. Bajai üzemmérnökség
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
51210000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: A „Bajai üzemmérnökség” elosztási területe. A tárgyi rész
szerinti feladatokat a rendelkezésre bocsátott „Településlista”-ban felsorolt településeken kell végezni.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás keretében az MVM Démász Áramhálózati Kft. kezelésében lévő, „Bajai üzemmérnökség”
elosztási területén található direkt csatlakozású mérőhelyeken és csatlakozókon végzett szolgáltatások nyújtása.
Keretösszeg: nettó 1.330.000 000,-Ft
Várható munka darabszáma: összesen 92 000 db, amely az alábbi tevékenységeket foglalja magában:
- "A" Előrefizetős mérők szerelése: 1000 db
- "B" Hitelesítési mérő csere: 30000 db
- "C" Smart mérés szerelés: 31500 db
- "D" HKV Szerelés komfort tarifa miatt: 1000 db
- "E" Mérő üzemeltetési feladatok: 4500 db
- "F" Kisfogyasztói mérőhely ellenőrzés egyeztetett időpontban: 1500 db
- "G" Kisfogyasztói mérőhely ellenőrzés: 2200 db
- "H" Kisfogyasztói kikapcsolás: 2800 db
- "I" Csatlakozó és mérőhely ellenőrzés, kisfogyasztói visszakapcsolás: 2100 db
- "J" Szerződés felmondás miatti teljes megszüntetés: 1900 db
- "K" Mérő leszerelés: 10400 db
- "L" Jegyzőkönyv felvétel: 3100 db
Tájékoztatjuk a T. Ajánlattevőket, hogy a fentiekben megjelölt, várható mennyiségek csupán tájékoztató jelleggel
kerültek feltüntetésre a megfelelő ajánlattétel megkönnyítése érdekében, ezen mennyiségekre (beleértve a
mennyiségek megoszlásának arányát) az Ajánlatkérő lehívási kötelezettséget nem vállal.
Az eljárás második szakaszában (Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pont) egyidejűleg beszerezni kívánt várható
mennyiség: 4500 db
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 A teljesítésbe bevonni kívánt KIF FAM, vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel
rendelkező többlet szakemberek száma (min. 0, max. 2 fő) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Ajánlatkérő a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RFF)
keretein belül támogatásra irányuló igényt fog benyújtani
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II.2.14) További információ:
Kiegészítés a II.2.5. pont 1. értékelési résszemponthoz: A részszempont teljes elnevezése: Nettó ajánlati ár (Ft)
Kiegészítés a II.2.5. pont 2. értékelési résszemponthoz: Egy szakember egy részben mutatható be az értékelés
kapcsán. Az egyes szakemberek között, a különböző részek vonatkozásában az átfedés nem megengedett.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az értékelési részszempont keretében nem mutatható be az
alkalmassági követelményt igazoló szakember.
II.2.1)
Elnevezés: 6. Kiskunhalasi üzemmérnökség
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
51210000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: A „Kiskunhalasi üzemmérnökség” elosztási területe. A tárgyi
rész szerinti feladatokat a rendelkezésre bocsátott „Településlista”-ban felsorolt településeken kell
végezni.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás keretében az MVM Démász Áramhálózati Kft. kezelésében lévő, „Kiskunhalasi
üzemmérnökség” elosztási területén található direkt csatlakozású mérőhelyeken és csatlakozókon végzett
szolgáltatások nyújtása.
Keretösszeg: nettó 1.180.000 000,-Ft
Várható munka darabszáma: összesen 81.400 db, amely az alábbi tevékenységeket foglalja magában:
- "A" Előrefizetős mérők szerelése: 1000 db
- "B" Hitelesítési mérő csere: 20000 db
- "C" Smart mérés szerelés: 30000 db
- "D" HKV Szerelés komfort tarifa miatt: 1000 db
- "E" Mérő üzemeltetési feladatok: 4000 db
- "F" Kisfogyasztói mérőhely ellenőrzés egyeztetett időpontban: 1500 db
- "G" Kisfogyasztói mérőhely ellenőrzés: 2300 db
- "H" Kisfogyasztói kikapcsolás: 3200 db
- "I" Csatlakozó és mérőhely ellenőrzés, kisfogyasztói visszakapcsolás: 2200 db
- "J" Szerződés felmondás miatti teljes megszüntetés: 2200 db
- "K" Mérő leszerelés: 10800 db
- "L" Jegyzőkönyv felvétel: 3200 db
Tájékoztatjuk a T. Ajánlattevőket, hogy a fentiekben megjelölt, várható mennyiségek csupán tájékoztató jelleggel
kerültek feltüntetésre a megfelelő ajánlattétel megkönnyítése érdekében, ezen mennyiségekre (beleértve a
mennyiségek megoszlásának arányát) az Ajánlatkérő lehívási kötelezettséget nem vállal.
Az eljárás második szakaszában (Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pont) egyidejűleg beszerezni kívánt várható
mennyiség: 4000 db
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 A teljesítésbe bevonni kívánt KIF FAM, vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel
rendelkező többlet szakemberek száma (min. 0, max. 2 fő) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
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Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Ajánlatkérő a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RFF)
keretein belül támogatásra irányuló igényt fog benyújtani
II.2.14) További információ:
Kiegészítés a II.2.5. pont 1. értékelési résszemponthoz: A részszempont teljes elnevezése: Nettó ajánlati ár (Ft)
Kiegészítés a II.2.5. pont 2. értékelési résszemponthoz: Egy szakember egy részben mutatható be az értékelés
kapcsán. Az egyes szakemberek között, a különböző részek vonatkozásában az átfedés nem megengedett.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az értékelési részszempont keretében nem mutatható be az
alkalmassági követelményt igazoló szakember.
II.2.1)
Elnevezés: 7. Orosházi üzemmérnökség
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
51210000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: A „Orosházi üzemmérnökség” elosztási területe. A tárgyi rész
szerinti feladatokat a rendelkezésre bocsátott „Településlista”-ban felsorolt településeken kell végezni.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás keretében az MVM Démász Áramhálózati Kft. kezelésében lévő, „Orosházi üzemmérnökség”
elosztási területén található direkt csatlakozású mérőhelyeken és csatlakozókon végzett szolgáltatások nyújtása.
Keretösszeg: nettó 1.120.000 000,-Ft
Várható munka darabszáma: összesen 75.100 db, amely az alábbi tevékenységeket foglalja magában:
- "A" Előrefizetős mérők szerelése: 1000 db
- "B" Hitelesítési mérő csere: 20000 db
- "C" Smart mérés szerelés: 31000 db
- "D" HKV Szerelés komfort tarifa miatt: 1000 db
- "E" Mérő üzemeltetési feladatok: 4000 db
- "F" Kisfogyasztói mérőhely ellenőrzés egyeztetett időpontban: 1200 db
- "G" Kisfogyasztói mérőhely ellenőrzés: 2000 db
- "H" Kisfogyasztói kikapcsolás: 2600 db
- "I" Csatlakozó és mérőhely ellenőrzés, kisfogyasztói visszakapcsolás: 2100 db
- "J" Szerződés felmondás miatti teljes megszüntetés: 2200 db
- "K" Mérő leszerelés: 5200 db
- "L" Jegyzőkönyv felvétel: 2800 db
Tájékoztatjuk a T. Ajánlattevőket, hogy a fentiekben megjelölt, várható mennyiségek csupán tájékoztató jelleggel
kerültek feltüntetésre a megfelelő ajánlattétel megkönnyítése érdekében, ezen mennyiségekre (beleértve a
mennyiségek megoszlásának arányát) az Ajánlatkérő lehívási kötelezettséget nem vállal.
Az eljárás második szakaszában (Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pont) egyidejűleg beszerezni kívánt várható
mennyiség: 4000 db
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 A teljesítésbe bevonni kívánt KIF FAM, vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel
rendelkező többlet szakemberek száma (min. 0, max. 2 fő) 10
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Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Ajánlatkérő a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RFF)
keretein belül támogatásra irányuló igényt fog benyújtani
II.2.14) További információ:
Kiegészítés a II.2.5. pont 1. értékelési résszemponthoz: A részszempont teljes elnevezése: Nettó ajánlati ár (Ft)
Kiegészítés a II.2.5. pont 2. értékelési résszemponthoz: Egy szakember egy részben mutatható be az értékelés
kapcsán. Az egyes szakemberek között, a különböző részek vonatkozásában az átfedés nem megengedett.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az értékelési részszempont keretében nem mutatható be az
alkalmassági követelményt igazoló szakember.
II.2.1)
Elnevezés: 8. Békéscsabai üzemmérnökség
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
51210000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: A „Békéscsabai üzemmérnökség” elosztási területe. A tárgyi
rész szerinti feladatokat a rendelkezésre bocsátott „Településlista”-ban felsorolt településeken kell
végezni.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás keretében az MVM Démász Áramhálózati Kft. kezelésében lévő, „Békéscsabai
üzemmérnökség” elosztási területén található direkt csatlakozású mérőhelyeken és csatlakozókon végzett
szolgáltatások nyújtása.
Keretösszeg: nettó 1.670.000 000,-Ft
Várható munka darabszáma: összesen 113 100 db, amely az alábbi tevékenységeket foglalja magában:
- "A" Előrefizetős mérők szerelése: 1000 db
- "B" Hitelesítési mérő csere: 30000 db
- "C" Smart mérés szerelés: 45000 db
- "D" HKV Szerelés komfort tarifa miatt: 1500 db
- "E" Mérő üzemeltetési feladatok: 4500 db
- "F" Kisfogyasztói mérőhely ellenőrzés egyeztetett időpontban: 1700 db
- "G" Kisfogyasztói mérőhely ellenőrzés: 3000 db
- "H" Kisfogyasztói kikapcsolás: 4000 db
- "I" Csatlakozó és mérőhely ellenőrzés, kisfogyasztói visszakapcsolás: 2900 db
- "J" Szerződés felmondás miatti teljes megszüntetés: 4300 db
- "K" Mérő leszerelés: 11200 db
- "L" Jegyzőkönyv felvétel: 4000 db
Tájékoztatjuk a T. Ajánlattevőket, hogy a fentiekben megjelölt, várható mennyiségek csupán tájékoztató jelleggel
kerültek feltüntetésre a megfelelő ajánlattétel megkönnyítése érdekében, ezen mennyiségekre (beleértve a
mennyiségek megoszlásának arányát) az Ajánlatkérő lehívási kötelezettséget nem vállal.
Az eljárás második szakaszában (Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pont) egyidejűleg beszerezni kívánt várható
mennyiség: 5000 db
A részletes műszaki leírást 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
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 A teljesítésbe bevonni kívánt KIF FAM, vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel
rendelkező többlet szakemberek száma (min. 0, max. 2 fő) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Ajánlatkérő a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RFF)
keretein belül támogatásra irányuló igényt fog benyújtani
II.2.14) További információ:
Kiegészítés a II.2.5. pont 1. értékelési résszemponthoz: A részszempont teljes elnevezése: Nettó ajánlati ár (Ft)
Kiegészítés a II.2.5. pont 2. értékelési résszemponthoz: Egy szakember egy részben mutatható be az értékelés
kapcsán. Az egyes szakemberek között, a különböző részek vonatkozásában az átfedés nem megengedett.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az értékelési részszempont keretében nem mutatható be az
alkalmassági követelményt igazoló szakember.
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
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 084 - 218044
(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
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Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 1. Szegedi üzemmérnökség
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:
2022/09/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: MSZ Mérőhelyi Szolgáltatások Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 27999453241
Postai cím: Kunigunda Útja 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: szappanos.balazs@mszkft.hu
Telefon: +36 202869358
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Szabó - Watt és Társai Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23057694204
Postai cím: Egressy Utca 13.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
E-mail: szabowatt@gmail.com
Telefon: +36 303492443
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Bestép-Szer Kft
Nemzeti azonosítószám: 14866250204
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Postai cím: Keleti Utca 18
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5671
Ország: Magyarország
E-mail: zoltan.mazan@bestep.hu
Telefon: +36 704245084
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Galga Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25510850242
Postai cím: Erszébet királyné Útja 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
E-mail: tibor.bartfai@galgainvest.hu
Telefon: +36 703319183
Internetcím(ek): (URL) www.galgainvest.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: ELEKTROGLOB Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11907619206
Postai cím: Ipartelepi Út 57.
Város: Szentes
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6600
Ország: Magyarország
E-mail: makail@elektroglob.hu
Telefon: +36 305259687
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: BEDAX Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13628125242
Postai cím: Halom Utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
E-mail: info@bedax.hu
Telefon: +36 703363384
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1830000000
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1830000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: villamos mérőhelyen és
csatlakozón végzett munkák; villanyszerelés; KIF FAM 2 feljogosítású szerelő szakember szerelési munkái;
Műszaki specifikációban ismertetett A";"B"; "C"; "D"; "E"; "F"; "G"; "H"; "I"; "J"; "K";"L" munkanemek
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
4
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: 2. Hódmezővásárhelyi üzemmérnökség
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:
2022/09/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
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Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: Szabó - Watt és Társai Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23057694204
Postai cím: Egressy Utca 13.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
E-mail: szabowatt@gmail.com
Telefon: +36 303492443
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Bestép-Szer Kft
Nemzeti azonosítószám: 14866250204
Postai cím: Keleti Utca 18
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5671
Ország: Magyarország
E-mail: zoltan.mazan@bestep.hu
Telefon: +36 704245084
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Galga Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25510850242
Postai cím: Erszébet királyné Útja 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
E-mail: tibor.bartfai@galgainvest.hu
Telefon: +36 703319183
Internetcím(ek): (URL) www.galgainvest.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: ELEKTROGLOB Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11907619206
Postai cím: Ipartelepi Út 57.
Város: Szentes
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6600
Ország: Magyarország
E-mail: makail@elektroglob.hu
Telefon: +36 305259687
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Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: BEDAX Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13628125242
Postai cím: Halom Utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
E-mail: info@bedax.hu
Telefon: +36 703363384
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: MSZ Mérőhelyi Szolgáltatások Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 27999453241
Postai cím: Kunigunda Útja 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: szappanos.balazs@mszkft.hu
Telefon: +36 202869358
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1220000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1220000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
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A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: villamos mérőhelyen és
csatlakozón végzett munkák; villanyszerelés; Műszaki specifikációban ismertetett A";"B"; "C"; "D"; "E"; "F";
"G"; "H"; "I"; "J"; "K";"L" munkanemekben
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
4
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: 3. Ceglédi üzemmérnökség
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:
2022/09/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: Galga Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25510850242
Postai cím: Erszébet királyné Útja 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
E-mail: tibor.bartfai@galgainvest.hu
Telefon: +36 703319183
Internetcím(ek): (URL) www.galgainvest.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: ELEKTROGLOB Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám: 11907619206
Postai cím: Ipartelepi Út 57.
Város: Szentes
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6600
Ország: Magyarország
E-mail: makail@elektroglob.hu
Telefon: +36 305259687
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: MSZ Mérőhelyi Szolgáltatások Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 27999453241
Postai cím: Kunigunda Útja 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: szappanos.balazs@mszkft.hu
Telefon: +36 202869358
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Juko Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11963877213
Postai cím: Lévai Utca 46
Város: Veresegyház
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2112
Ország: Magyarország
E-mail: jukokft@juko.hu
Telefon: +36 28589020
Internetcím(ek): (URL) www.juko.hu
Fax: +36 28384982
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Jukoőr Ingatlanhasznosító Kft.
Nemzeti azonosítószám: 22792495213
Postai cím: Lévai Utca 46
Város: Veresegyház
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2112
Ország: Magyarország
E-mail: jukokft@juko.hu
Telefon: +36 28589020
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 28384982
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: BEDAX Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13628125242
Postai cím: Halom Utca 20.
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Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
E-mail: info@bedax.hu
Telefon: +36 703363384
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1260000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1260000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: villanyszerelés; Műszaki
specifikációban ismertetett A";"B"; "C"; "D"; "E"; "F"; "G"; "H"; "I"; "J"; "K";"L" munkanemek; Direkt csatlakozású
mérőhelyeken és csatlakozókon végzett szolgáltatások nyújtása; villamos mérőhelyen és csatlakozón
végzett munkák.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
4
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: 4. Kecskeméti üzemmérnökség
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
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A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/09/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
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 igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: Szabó Zoltán Egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: 43706321223
Postai cím: Rákóczi Utca 65.
Város: Kerekegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6041
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@szabovillany.hu
Telefon: +36 706166055
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76327141
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: KasosVill Elektromos Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23073454203
Postai cím: Darázs Utca 6
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: info@kasosvill.hu
Telefon: +36 306879865
Internetcím(ek): (URL) www.kasosvill.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Kasos József E.V.
Nemzeti azonosítószám: 71237778223
Postai cím: Darázs Utca 6
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: info@kasosvill.hu
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Telefon: +36 306879865
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Szabó - Watt és Társai Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23057694204
Postai cím: Egressy Utca 13.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
E-mail: szabowatt@gmail.com
Telefon: +36 303492443
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Bestép-Szer Kft
Nemzeti azonosítószám: 14866250204
Postai cím: Keleti Utca 18
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5671
Ország: Magyarország
E-mail: zoltan.mazan@bestep.hu
Telefon: +36 704245084
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: MSZ Mérőhelyi Szolgáltatások Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 27999453241
Postai cím: Kunigunda Útja 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: szappanos.balazs@mszkft.hu
Telefon: +36 202869358
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: BEDAX Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13628125242
Postai cím: Halom Utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
E-mail: info@bedax.hu
Telefon: +36 703363384
Internetcím(ek): (URL)
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Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1860000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1860000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: villanyszerelés; villamos
mérőhelyen és csatlakozón végzett munkák; KIF FAM 2 feljogosítású szerelő szakember szerelési munkái;
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
4
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 5 Elnevezés: 5. Bajai üzemmérnökség
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:
2022/09/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
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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 igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: MSZ Mérőhelyi Szolgáltatások Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 27999453241
Postai cím: Kunigunda Útja 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: szappanos.balazs@mszkft.hu
Telefon: +36 202869358
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Galga Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25510850242
Postai cím: Erszébet királyné Útja 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
E-mail: tibor.bartfai@galgainvest.hu
Telefon: +36 703319183
Internetcím(ek): (URL) www.galgainvest.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: ELEKTROGLOB Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11907619206
Postai cím: Ipartelepi Út 57.
Város: Szentes
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6600
Ország: Magyarország
E-mail: makail@elektroglob.hu
Telefon: +36 305259687
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: BEDAX Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13628125242
Postai cím: Halom Utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
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Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
E-mail: info@bedax.hu
Telefon: +36 703363384
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Szabó Zoltán Egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: 43706321223
Postai cím: Rákóczi Utca 65.
Város: Kerekegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6041
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@szabovillany.hu
Telefon: +36 706166055
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76327141
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Kasos József E.V.
Nemzeti azonosítószám: 71237778223
Postai cím: Darázs Utca 6
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: info@kasosvill.hu
Telefon: +36 306879865
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: KasosVill Elektromos Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23073454203
Postai cím: Darázs Utca 6
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: info@kasosvill.hu
Telefon: +36 306879865
Internetcím(ek): (URL) www.kasosvill.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1330000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1330000000
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
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: villamos mérőhelyen és
csatlakozón végzett munkák; villanyszerelés; Műszaki specifikációban ismertetett A";"B"; "C"; "D"; "E"; "F";
"G"; "H"; "I"; "J"; "K";"L" munkanemek
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
4
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 6 Elnevezés: 6. Kiskunhalasi üzemmérnökség
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:
2022/09/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
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 igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
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Hivatalos név: Szabó Zoltán Egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: 43706321223
Postai cím: Rákóczi Utca 65.
Város: Kerekegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6041
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@szabovillany.hu
Telefon: +36 706166055
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76327141
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: KasosVill Elektromos Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23073454203
Postai cím: Darázs Utca 6
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: info@kasosvill.hu
Telefon: +36 306879865
Internetcím(ek): (URL) www.kasosvill.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Kasos József E.V.
Nemzeti azonosítószám: 71237778223
Postai cím: Darázs Utca 6
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: info@kasosvill.hu
Telefon: +36 306879865
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: MSZ Mérőhelyi Szolgáltatások Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 27999453241
Postai cím: Kunigunda Útja 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: szappanos.balazs@mszkft.hu
Telefon: +36 202869358
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: BEDAX Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám: 13628125242
Postai cím: Halom Utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
E-mail: info@bedax.hu
Telefon: +36 703363384
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Galga Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25510850242
Postai cím: Erszébet királyné Útja 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
E-mail: tibor.bartfai@galgainvest.hu
Telefon: +36 703319183
Internetcím(ek): (URL) www.galgainvest.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: ELEKTROGLOB Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11907619206
Postai cím: Ipartelepi Út 57.
Város: Szentes
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6600
Ország: Magyarország
E-mail: makail@elektroglob.hu
Telefon: +36 305259687
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1180000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1180000000
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)
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V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: villamos mérőhelyen és
csatlakozón végzett munkák; villanyszerelés; Műszaki specifikációban ismertetett A";"B"; "C"; "D"; "E"; "F";
"G"; "H"; "I"; "J"; "K";"L" munkanemek
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
4
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 7 Elnevezés: 7. Orosházi üzemmérnökség
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:
2022/09/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: Szabó - Watt és Társai Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23057694204
Postai cím: Egressy Utca 13.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
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E-mail: szabowatt@gmail.com
Telefon: +36 303492443
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Bestép-Szer Kft
Nemzeti azonosítószám: 14866250204
Postai cím: Keleti Utca 18
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5671
Ország: Magyarország
E-mail: zoltan.mazan@bestep.hu
Telefon: +36 704245084
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: MSZ Mérőhelyi Szolgáltatások Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 27999453241
Postai cím: Kunigunda Útja 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: szappanos.balazs@mszkft.hu
Telefon: +36 202869358
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: BEDAX Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13628125242
Postai cím: Halom Utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
E-mail: info@bedax.hu
Telefon: +36 703363384
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1120000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1120000000
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: villamos mérőhelyen és
csatlakozón végzett munkák; villanyszerelés; KIF FAM 2 feljogosítású szerelő szakember szerelési munkái
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
3
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 8 Elnevezés: 8. Békéscsabai üzemmérnökség
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:
2022/09/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: BEDAX Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13628125242
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Postai cím: Halom Utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
E-mail: info@bedax.hu
Telefon: +36 703363384
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Szabó - Watt és Társai Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23057694204
Postai cím: Egressy Utca 13.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
E-mail: szabowatt@gmail.com
Telefon: +36 303492443
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Bestép-Szer Kft
Nemzeti azonosítószám: 14866250204
Postai cím: Keleti Utca 18
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5671
Ország: Magyarország
E-mail: zoltan.mazan@bestep.hu
Telefon: +36 704245084
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: MSZ Mérőhelyi Szolgáltatások Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 27999453241
Postai cím: Kunigunda Útja 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: szappanos.balazs@mszkft.hu
Telefon: +36 202869358
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1670000000
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1670000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: villamos mérőhelyen és
csatlakozón végzett munkák; villanyszerelés; KIF FAM 2 feljogosítású szerelő szakember szerelési munkái
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
3
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Tárgyi eljárásban ajánlatot benyújtó ajánlattevők:
Tárgyi eljárás 1. része vonatkozásában:
• BEDAX Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1102 Budapest, Halom
utca 20. - 13628125-2-42)
• Galga Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1.
- 25510850-2-42) és ELEKTROGLOB Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(6600Szentes, Ipartelepi út 57. - 11907619-2-06) közös ajánlattevők
• MSZ Mérőhelyi Szolgáltatások Korlátolt Felelősségű Társaság (1037 Budapest,Kunigunda útja 76. 27999453-2-41)
• Szabó - Watt és Társai Kft.(5600 Békéscsaba, Egressy utca 13. - 23057694-2-04) és Bestép-Szer Kft. (5671
Békéscsaba, Keleti utca 18. - 14866250-2-04) közös ajánlattevők
Tárgyi eljárás 2. része vonatkozásában:
• BEDAX Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1102 Budapest, Halom
utca 20. - 13628125-2-42)
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• Galga Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1.
- 25510850-2-42) és ELEKTROGLOB Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(6600Szentes, Ipartelepi út 57. - 11907619-2-06) közös ajánlattevők
• MSZ Mérőhelyi Szolgáltatások Korlátolt Felelősségű Társaság (1037 Budapest,Kunigunda útja 76. 27999453-2-41)
• Szabó - Watt és Társai Kft.(5600 Békéscsaba, Egressy utca 13. - 23057694-2-04) és Bestép-Szer Kft. (5671
Békéscsaba, Keleti utca 18. - 14866250-2-04) közös ajánlattevők
Tárgyi eljárás 3. része vonatkozásában:
• BEDAX Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1102 Budapest, Halom
utca 20. - 13628125-2-42)
• Galga Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1.
- 25510850-2-42) és ELEKTROGLOB Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(6600Szentes, Ipartelepi út 57. - 11907619-2-06) közös ajánlattevők
• MSZ Mérőhelyi Szolgáltatások Korlátolt Felelősségű Társaság (1037 Budapest,Kunigunda útja 76. 27999453-2-41)
• Juko Építőipari és Szolgáltató Kft. (2112 Veresegyház, Lévai út 46. - 11963877-2-13) és Jukoőr
Ingatlanhasznosító Kft. (2112 Veresegyház, Lévai út 46. - 22792495-2-13) közös ajánlattevők
Tárgyi eljárás 4. része vonatkozásában:
• BEDAX Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1102 Budapest, Halom
utca 20. - 13628125-2-42)
• Szabó Zoltán Egyéni vállalkozó (6041 Kerekegyháza, Rákóczi utca 65. - 43706321223) és KasosVill
Elektromos Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Darázs u. 6. - 23073454-2-03) és
Kasos József E.V. (6000 Kecskemét, Darázs u. 6. - 71237778223) közös ajánlattevők
• MSZ Mérőhelyi Szolgáltatások Korlátolt Felelősségű Társaság (1037 Budapest,Kunigunda útja 76. 27999453-2-41)
• Szabó - Watt és Társai Kft.(5600 Békéscsaba, Egressy utca 13. - 23057694-2-04) és Bestép-Szer Kft. (5671
Békéscsaba, Keleti utca 18. - 14866250-2-04) közös ajánlattevők
Tárgyi eljárás 5. része vonatkozásában:
• BEDAX Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1102 Budapest, Halom
utca 20. - 13628125-2-42)
• Galga Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1.
- 25510850-2-42) és ELEKTROGLOB Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(6600Szentes, Ipartelepi út 57. - 11907619-2-06) közös ajánlattevők
• MSZ Mérőhelyi Szolgáltatások Korlátolt Felelősségű Társaság (1037 Budapest,Kunigunda útja 76. 27999453-2-41)
• Szabó Zoltán Egyéni vállalkozó (6041 Kerekegyháza, Rákóczi utca 65. - 43706321223) és KasosVill
Elektromos Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Darázs u. 6. - 23073454-2-03) és
Kasos József E.V. (6000 Kecskemét, Darázs u. 6. - 71237778223) közös ajánlattevők
Tárgyi eljárás 6. része vonatkozásában:
• BEDAX Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1102 Budapest, Halom
utca 20. - 13628125-2-42)
• Galga Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1.
- 25510850-2-42) és ELEKTROGLOB Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(6600Szentes, Ipartelepi út 57. - 11907619-2-06) közös ajánlattevők
• MSZ Mérőhelyi Szolgáltatások Korlátolt Felelősségű Társaság (1037 Budapest,Kunigunda útja 76. 27999453-2-41)
• Szabó Zoltán Egyéni vállalkozó (6041 Kerekegyháza, Rákóczi utca 65. - 43706321223) és KasosVill
Elektromos Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Darázs u. 6. - 23073454-2-03) és
Kasos József E.V. (6000 Kecskemét, Darázs u. 6. - 71237778223) közös ajánlattevők
Tárgyi eljárás 7. része vonatkozásában:
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• BEDAX Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1102 Budapest, Halom
utca 20. - 13628125-2-42)
• MSZ Mérőhelyi Szolgáltatások Korlátolt Felelősségű Társaság (1037 Budapest,Kunigunda útja 76. 27999453-2-41)
• Szabó - Watt és Társai Kft.(5600 Békéscsaba, Egressy utca 13. - 23057694-2-04) és Bestép-Szer Kft. (5671
Békéscsaba, Keleti utca 18. - 14866250-2-04) közös ajánlattevők
Tárgyi eljárás 8. része vonatkozásában:
• BEDAX Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1102 Budapest, Halom
utca 20. - 13628125-2-42)
• MSZ Mérőhelyi Szolgáltatások Korlátolt Felelősségű Társaság (1037 Budapest,Kunigunda útja 76. 27999453-2-41)
• Szabó - Watt és Társai Kft.(5600 Békéscsaba, Egressy utca 13. - 23057694-2-04) és Bestép-Szer Kft. (5671
Békéscsaba, Keleti utca 18. - 14866250-2-04) közös ajánlattevők
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában
rögzítetteknek megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/19 (éééé/hh/nn)
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Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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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Egészségügyi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (19964/2022)
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: Egészségügyi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10476077241
Postai cím: Hold Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsók Anikó
Telefon: +36 17956656
E-mail: titkarsag@ebp.gov.hu
Fax: +36 17849904
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://eif.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://eif.gov.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: ÉKC - 27. sz. épület - Kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000650852022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés, Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő kialakítása keretében a
27 sz. épület kivitelezési feladatainak elvégzése
Az épület műemlék, így a teljes felújítás a műemléki hatóság felügyelete és a műemléki szakértő javaslatai mentén
kell haladjon, figyelembe véve az orvos-szakmai igényeket, valamint az építészeti-műszaki minőségi elvárásokat.
Pince+Fszt+2 szint+ beépített tetőtér, nettó 5387m2 alapterületű műemléki épület, amelyben 101 ágyas
pszichiátriai részleg nyer majd elhelyezést.
Funkcionális elrendezés:
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Pinceszint:
Pinceszint belső udvarokban történő bővítésével kerülnek elhelyezésre az általános igényeke szolgáló funkciók
(pl. könyvtár, tornaszoba, tankonyha), valamint a meglévő épület pinceszinti felújításával erre szintre kerülnek
egyes kiszolgáló funkciók: raktárak, központi öltözők, gépészeti és elektromos terek.
Földszint:
A földszinten 3 osztály funkciói kapnak helyet, melyek mind kertkapcsolattal rendelkeznek a tervezett kialakítással:
• Az Aktív részleg földszinti terei: betegszobák, kiszolgáló funkciók és közösségi terek a keleti szárnyban – saját
belső udvarral – 17 ággyal.
• A Nappali kórház terei a keleti udvarbeépítésben és a földszintes szárny tereiben.
• A Pszichoterápiás osztály betegszobái és egyéb szükséges terei a nyugati szárnyban – 15 ággyal.
• A földszint északi szárnyába a járóbeteg-ellátás egyéb terei kerülnek.
I.emelet:
Az első emeleten helyezzük el az
• Aktív részleg második szintjét a keleti szárnyban – 18 + 6 ággyal.
• A Rehabilitációs osztály első szintjét a nyugati oldalszárnyban a szükséges funkciókkal – 9 ággyal,
• illetve a Pszichoterápiás osztály 3 további szobáját 9 ággyal.
• Az északi szárny itt a vezetőség működéséhez szükséges tereket és a kiszolgáló funkciókat tartalmazza.
II. emelet:
Az épület második emeletére került
• az Aktív részleg fölé a Gerontológia osztály – 12 ággyal.
• valamint a Rehabilitációs osztály második szintje a nyugati oldalszárnyban a szükséges funkciókkal – 12 ággyal, a
teraszok részleges beépítésével.
• Az északi szárny irodahelyiségeket és a kiszolgáló funkciókat tartalmazza.
Tetőtér:
Az épület tetőterébe kerültek
• az épület gépészeti rendszerei (szellőzőgépke egy része, hűt-fűtő rendszerek gépei
• illetve a meglévő beépítés tereibe az északi lépcsőház mellé két Pszichológusi dolgozószoba kerül kialakításra kb.
50 m2-en.
A munkálatok tartalmaznak továbbá teherhordó fal bontási munkálatait, tetőszerkezet építést és felújítást,
szerkezetépítési-, építészeti – szakipari munkákat, hűtés – fűtés – szellőzésre vonatkozó munkákat, erős – és
gyengeáramú munkákat, tűzvédelmi rendszer kialakítását, továbbá fa és kőrestaurátori munkálatokat.
Részletesen kifejtésre kerültek a közbeszerzési dokumentumokban.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/19 (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 - 018164 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 166 - 470357
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/25 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
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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:
I.1.
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatkérő kapcsolattartó családi név
A következő helyett:
Zsók
Helyesen:
Tomasovszki
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: 2022/09/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/10/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
I.1.
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatkérő kapcsolattartó utónév 1
A következő helyett:
Anikó
Helyesen:
Tamás
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/09/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/10/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
I.1.
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatkérő e-mail
A következő helyett:
titkarsag@ebp.gov.hu
Helyesen:
titkarsag@eif.gov.hu
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
I.1.
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatkérő telefon
A következő helyett:
+36 17956656
Helyesen:
+36 304337050
Szakasz száma:
. .
Rész száma:

Kiegészítő szójegyzék
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A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos
információ:
A következő helyett:
Kbt. 148. §-a szerint.
VI.3) pont folytatása:
25. Tárgyi eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen kerül megindításra, tekintettel arra, hogy
AK támogatásra irányuló igényt fog benyújtani. A szerződés azon a napon lép hatályba, amely napon
Ajánlatkérő értesíti nyertes ajánlattevőt arról, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet
összege rendelkezésre áll (felfüggesztő feltétel). Amennyiben a szerződés megkötése idején a feltétel már
bekövetkezett, az értesítésre a szerződés megkötésével egyidejűleg kerül sor. A finanszírozást illetően
Ajánlatkérő RRF – Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretein belül szeretné megvalósítani tárgyi
közbeszerzési eljárást.
III.2.2) pont folytatása:
6. A kivitelezési munkák a kiviteli terv alapján elkészített és Megrendelő által jóváhagyott árazott
költségvetésen alapuló előrehaladás felmérés szerint elérték a 75%-ot. 20%
7. A kivitelezési munkák a kiviteli terv alapján elkészített és Megrendelő által jóváhagyott árazott
költségvetésen alapuló előrehaladás felmérés szerint elérték a 100 %-ot. 20%
8. A kivitelezési munkák a Beruházás egésze vonatkozásában befejeződtek, a próbák sikeresen
lezárultak, a megvalósulási dokumentációt a Megrendelő elfogadta, és a Létesítmény használatbavételi
engedélykérelmek maradéktalanul benyújtásra kerültek. 15%
Helyesen:
Kbt. 148. §-a szerint.
VI.3) pont folytatása:
25. Tárgyi eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen kerül megindításra, tekintettel arra, hogy
AK támogatásra irányuló igényt fog benyújtani. A szerződés azon a napon lép hatályba, amely napon
Ajánlatkérő értesíti nyertes ajánlattevőt arról, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet
összege rendelkezésre áll (felfüggesztő feltétel). Amennyiben a szerződés megkötése idején a feltétel már
bekövetkezett, az értesítésre a szerződés megkötésével egyidejűleg kerül sor. A finanszírozást illetően
Ajánlatkérő RRF – Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretein belül szeretné megvalósítani tárgyi
közbeszerzési eljárást.
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26. Ajánlatkérő nem konzultációs jellegű helyszíni bejárás lehetőségét biztosítja, a kérdések kiegészítő
tájékoztatás kérésként tehetőek fel az EKR-ben:
• helyszín: Észak-Közép-budai Centrum, 1125 Budapest, Diós árok 1-3., hrsz.: 10168/2- időpont: 2022.
szeptember 29. napján 8:30 óra.
(Kapcsolattartó személy a helyszíni bejárást illetően: Tomasovszki Tamás, tel.: +36 307540115). Találkozási
pont: főbejárat.
III.2.2) pont folytatása:
6. A kivitelezési munkák a kiviteli terv alapján elkészített és Megrendelő által jóváhagyott árazott
költségvetésen alapuló előrehaladás felmérés szerint elérték a 75%-ot. 20%
7. A kivitelezési munkák a kiviteli terv alapján elkészített és Megrendelő által jóváhagyott árazott
költségvetésen alapuló előrehaladás felmérés szerint elérték a 100 %-ot. 20%
8. A kivitelezési munkák a Beruházás egésze vonatkozásában befejeződtek, a próbák sikeresen
lezárultak, a megvalósulási dokumentációt a Megrendelő elfogadta, és a Létesítmény használatbavételi
engedélykérelmek maradéktalanul benyújtásra kerültek. 15%
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
A további módosított közbeszerzési dokumentumok feltöltésre kerültek az EKR-be, amelyek a
módosítóhirdetmény megjelenésekor elérhetőek.
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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Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (20162/2022)
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: Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 18956339220
Postai cím: Kastély Utca 1
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8360
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pálinkás Róbert
Telefon: +36 83314194
E-mail: igazgato@helikonkastely.hu
Fax: +36 83315039
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.helikonkastely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Építési munkák
Hivatkozási szám: EKR001160402022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1. részajánlat: GINOP-7.1.9-17-2020-00036 "Fenékpuszta majorság integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése
- Fenékpuszta majorság fejlesztése" projekt keretében Huszármúzeum és kulturális rendezvényközpont
kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkák.
2. részajánlat: GINOP-7.1.9-17-2020-00039 "Keszthelyi Festetics-kastély integrált termék és szolgáltatás fejlesztése"
projekt keretében Fejőház épületéhez kapcsolódó attrakciófejlesztés kivitelezési munkái.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/19 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
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Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices
x TED eSender
Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 018815 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 174 - 488955
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/05 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos
információ:
A következő helyett:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
18. Mindkét részajánlat esetén: A 2.1.-2.3. értékelési szempontra bemutatott szakember szakmai
önéletrajzát oly módon kell becsatolni, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen, hogy
amennyiben:
- a szakember rendelkezik ez előírt szakterületen már jogosultsággal, abban az esetben egyértelműen
meg kell jelölni, hogy azon szakmai tapasztalatot, amelyet az adott szakember bemutat az a jogosultság
megszerzéséhez szükséges volt-e vagy sem (figyelemmel arra, hogy az alkalmassági feltételeken felüli
többlet megajánlást értékelési szempontként Ajánlatkérő)
- a szakember nem rendelkezik az előírt szakterületen még jogosultsággal, abban az esetben
egyértelműen el kell különíteni, hogy mely szakmai tapasztalattal felel meg a szakember a jogosultság
megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatnak és mely szakmai tapasztalatot mutatja be az értékelési
szempontra az alkalmassági előíráson felüli többlet megajánlásként.
19. Tartalékkeret az 1. részajánlat esetén: 2%, a 2. részajánlat esetén 8%.
20. Ajánlatkérő mindkét részajánlat esetében kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 75. § (2) bekezdés b)
pontja szerinti eredeménytelenségi feltételre.
21. Mindkét részajánlat esetén: Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munka kivitelezését, legkésőbb
a munkaterület átadás-átvételi időpontjától számított 8 hónapos véghatáridő betartásával vállalja,
amely időtartam nem nyúlhat túl a 2023.08.21.-i határidőn. Amennyiben a projekt fizikai befejezésének
határideje meghosszabbításra kerül, akkor a jelen szerződés 6.1. pontjában rögzített 8 hónapos
időtartam addig tart, ameddig a projekt meghosszabbított befejezési határideje, de maximum a 8
hónapos időtartam. A projekt fizikai befejezési határidejének meghosszabbítása esetén (amennyiben
ez összeségében hosszabb lenne, mint 8 hónap) az eljárást megindító felhívás II.2.7. pontban rögzített
időtartam ezen okból nem növekedhet.
22. Ajánlattevőnek részajánlatonként külön-külön nyilatkoznia kell a 322/2015. (X.30.) Kr. 34/A§ (2)
bekezdése alapján.
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23. Ajánlatkérő mindkét részajánlat esetében alkalmazza a bírálat során a Kbt. 81. § (5) bekezdésében
előírtakat.
24. Ajánlattevőnek az ajánlatban részajánlatonként külön-külön nyilatkoznia kell 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.
Helyesen:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
18. Mindkét részajánlat esetén: A 2.1.-2.3. értékelési szempontra bemutatott szakember szakmai
önéletrajzát oly módon kell becsatolni, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen, hogy
amennyiben:
- a szakember rendelkezik ez előírt szakterületen már jogosultsággal, abban az esetben egyértelműen
meg kell jelölni, hogy azon szakmai tapasztalatot, amelyet az adott szakember bemutat az a jogosultság
megszerzéséhez szükséges volt-e vagy sem (figyelemmel arra, hogy az alkalmassági feltételeken felüli
többlet megajánlást értékelési szempontként Ajánlatkérő)
- a szakember nem rendelkezik az előírt szakterületen még jogosultsággal, abban az esetben
egyértelműen el kell különíteni, hogy mely szakmai tapasztalattal felel meg a szakember a jogosultság
megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatnak és mely szakmai tapasztalatot mutatja be az értékelési
szempontra az alkalmassági előíráson felüli többlet megajánlásként.
19. Tartalékkeret az 1. részajánlat esetén: 2%, a 2. részajánlat esetén 8%.
20. Ajánlatkérő mindkét részajánlat esetében kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 75. § (2) bekezdés b)
pontja szerinti eredeménytelenségi feltételre.
21. Mindkét részajánlat esetén: Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munka kivitelezését, legkésőbb
a munkaterület átadás-átvételi időpontjától számított 8 hónapos véghatáridő betartásával vállalja,
amely időtartam nem nyúlhat túl a 2023.08.21.-i határidőn. Amennyiben a projekt fizikai befejezésének
határideje meghosszabbításra kerül, akkor a jelen szerződés 6.1. pontjában rögzített 8 hónapos
időtartam addig tart, ameddig a projekt meghosszabbított befejezési határideje, de maximum a 8
hónapos időtartam. A projekt fizikai befejezési határidejének meghosszabbítása esetén (amennyiben
ez összeségében hosszabb lenne, mint 8 hónap) az eljárást megindító felhívás II.2.7. pontban rögzített
időtartam ezen okból nem növekedhet.
22. Ajánlattevőnek részajánlatonként külön-külön nyilatkoznia kell a 322/2015. (X.30.) Kr. 34/A§ (2)
bekezdése alapján.
23. Ajánlatkérő mindkét részajánlat esetében alkalmazza a bírálat során a Kbt. 81. § (5) bekezdésében
előírtakat.
24. Ajánlattevőnek az ajánlatban részajánlatonként külön-külön nyilatkoznia kell 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.
25. 25. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart az alábbiak szerint:
1. rész: Huszármúzeum és kulturális rendezvényközpont: 2022. szeptember 27. 11 óra; Találkozási pont:
8360 Keszthely, Fenékpuszta Majorság, hrsz: 0421/1
2. rész: Festetics Fejőház felújítása: 2022. szeptember 27. 9 óra; Találkozási pont: 8360 Keszthely, Bécsi kapu
u. 2., hrsz: 1690/1
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
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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: 2022/10/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/10/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő 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: 2022/10/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/10/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Egyéb dokumentum nem módosult.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
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Magyar Nemzeti Bank (20041/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető
megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosítószám: 10011953244
Postai cím: Krisztina Körút 55.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Littmann Éva Teodóra
Telefon: +36 14282600
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.mnb.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: SAP/HANA bevezetés előkészítés,minőségbiztosítás
Hivatkozási szám: EKR000880622022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72266000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
SAP S/4 HANA bevezetésének előkészítése. Az SAP rendszer verzióváltásának és a folyamatok újraszervezésének
tanácsadói támogatása, 1 db lefolytatandó közbeszerzési eljárással kapcsolatban.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/19 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices
x TED eSender
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Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 14836 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 161 - 459159
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/18 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi
idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/09/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/10/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
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Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/09/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/10/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást nem tudja megadni a törvényes határidőn
belül, az ajánlattételi határidőt jelen korrigendummal módosítja.
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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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (20237/2022)
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: 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):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
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
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7
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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 .
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.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/19 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
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eNotices
x TED eSender
Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 17177 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 156 - 446551
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/11 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi
idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/09/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/09/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
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Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/09/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/09/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
1. A jelen hirdetmény közzétételének célja a 2022/S 156-446551(KÉ-2022/17177) számú megjelent eredeti
hirdetményben, valamint a 2022/S 179-503275 számú módosító hirdetményben meghatározottak
módosítása.
2. A módosítás indoka: az eljárásban Ajánlatkérőhöz kiegészítő tájékoztatás kérés érkezett be, melyet nem
tudott határidőben
megválaszolni.
3. Ajánlatkérő utal arra, hogy egyéb közbeszerzési dokumentumok nem kerültek módosításra.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
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Országos Vízügyi Főigazgatóság (20083/2022)
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: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: 15796019241
Postai cím: Márvány Utca 1/d
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Unger István
Telefon: +36 705033385
E-mail: unger.istvan@ovf.hu
Fax: +36 12254400
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kültéri tájékoztató táblák beszerzése és telepítés
Hivatkozási szám: EKR001185782022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
48813100-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kültéri tájékoztató táblák beszerzése és telepítés
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/19 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices
x TED eSender
Egyéb mód:
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TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 017601 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 164 - 463680
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/22 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi
idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/09/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 08:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/10/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 08:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
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A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/09/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/10/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (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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Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház (19920/2022)
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: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Nemzeti azonosítószám: 15399526214
Postai cím: Tallián Gyula Utca 20-32.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Moizs Mariann
Telefon: +36 82501300
E-mail: kalmar.beata@kmmk.hu
Fax: +36 82413122
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kmmk.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gyógyszerek, infúziók beszerzése / 2022.
Hivatkozási szám: EKR000729712022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Határidős adásvételi keretszerződés keretében különféle gyógyszerek, infúziók beszerzése a Somogy Megyei
Kaposi Mór Oktató Kórház Intézeti Gyógyszertára részére 9 részben az alábbiak szerint:
1. rész: Metilprednizolon 4 tételben 339 doboz mennyiségben,
2. rész: Humán albumin 3 tételben 392 400 ml mennyiségben,
3. rész: Cabazitaxel 1 tételben 1 200 mg mennyiségben,
4. rész: Paclitaxel "NAB" 1 tételben 317 doboz mennyiségben,
5. rész: Doxorubicin 1. 1 tételben 24 doboz mennyiségben,
6. rész: Összetett-elektrolitok 2 tételben 15 600 darab mennyiségben,
7. rész: NaCl 10 % 1 tételben 924 darab mennyiségben,
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8. rész: Elektrolitok 1. 2 tételben 8 220 darab mennyiségben,
9. rész: Elektrolitok 2. 2 tételben 68 160 darab mennyiségben.
A fenti mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi igényét fedezik. A fenti mennyiségek 70%-ára vállal Ajánlatkérő
megrendelési kötelezettséget (mennyiségi eltérés: -30%). Ajánlatkérő a fenti mennyiségeket eseti megrendeléssel
hívja le.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/19 (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 - 017330 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 159 - 452311
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/15 (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 . 2
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: Fő CPV-kód(ok)
A következő helyett:
33730000-6
Helyesen:
33600000-6
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
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A következő helyett:
Dátum: 2022/09/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/09/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Határidős adásvételi keretszerződés keretében különféle gyógyszerek, infúziók beszerzése a Somogy
Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Intézeti Gyógyszertára részére az alábbiak szerint:
1. rész: Metilprednizolon 4 tételben 339 doboz mennyiségben.
A fenti mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi igényét fedezik. A fenti mennyiségek 70%-ára vállal Ajánlatkérő
megrendelési kötelezettséget (mennyiségi eltérés: -30%). Ajánlatkérő a fenti mennyiségeket eseti
megrendeléssel hívja le. Az egyes tételek részletes mennyiségeit, összetételeit és szakmai specifikációját a
közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlattevő által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Az ajánlati
árnak tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget (szállítási, csomagolási és egyéb), továbbá
minden vámot, adót és egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely
más okból kell fizetnie. Az ajánlattevőt terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit
szintén az ajánlati árba kell beépíteni. Az ajánlati ár tartalmazza a havi maximum 4 db ingyenes szállítást is.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásában meghatározott előírások az egyes
termékek tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára
- kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű
teljesítésként elfogad. A műszaki tartalomban megjelölt méretektől való eltérésre a a közbeszerzési
dokumentumok részét képező műszaki leírásban megadott eltérési lehetőségek az irányadóak.
Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek közül, úgy kizárólag ugyanazon gyártó
ugyanazon típusú terméke ajánlható meg és majd szállítható.
Ajánlatkérő 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. Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek közül, úgy kizárólag egyazon gyártó
terméke ajánlható meg.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság
álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt
annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét
termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”
Ajánlatkérő a termékeket eseti megrendeléssel hívja le, amelynek részletes feltételeit a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
A részletes specifikációt a szakmai leírás tartalmazza.
Helyesen:
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Határidős adásvételi keretszerződés keretében különféle gyógyszerek, infúziók beszerzése a Somogy
Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Intézeti Gyógyszertára részére az alábbiak szerint:
1. rész: Metilprednizolon 4 tételben 339 doboz mennyiségben.
A fenti mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi igényét fedezik. A fenti mennyiségek 70%-ára vállal Ajánlatkérő
megrendelési kötelezettséget (mennyiségi eltérés: -30%). Ajánlatkérő a fenti mennyiségeket eseti
megrendeléssel hívja le. Az egyes tételek részletes mennyiségeit, összetételeit és szakmai specifikációját a
közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlattevő által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Az ajánlati
árnak tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget (szállítási, csomagolási és egyéb), továbbá
minden vámot, adót és egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely
más okból kell fizetnie. Az ajánlattevőt terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit
szintén az ajánlati árba kell beépíteni. A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásában
meghatározott előírások az egyes termékek tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a
jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet
ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. A műszaki tartalomban megjelölt méretektől
való eltérésre a a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban megadott eltérési
lehetőségek az irányadóak. Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek közül, úgy kizárólag
ugyanazon gyártó ugyanazon típusú terméke ajánlható meg és majd szállítható.
Ajánlatkérő 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. Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek közül, úgy kizárólag egyazon gyártó
terméke ajánlható meg.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság
álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt
annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét
termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”
Ajánlatkérő a termékeket eseti megrendeléssel hívja le, amelynek részletes feltételeit a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
A részletes specifikációt a szakmai leírás tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7

Kiegészítő szójegyzék
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A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/09/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/09/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 2
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: Fő CPV-kód(ok)
A következő helyett:
33730000-6
Helyesen:
33600000-6
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Határidős adásvételi keretszerződés keretében különféle gyógyszerek, infúziók beszerzése a Somogy
Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Intézeti Gyógyszertára részére az alábbiak szerint:
2. rész: Humán albumin 3 tételben 392 400 ml mennyiségben.
A fenti mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi igényét fedezik. A fenti mennyiségek 70%-ára vállal Ajánlatkérő
megrendelési kötelezettséget (mennyiségi eltérés: -30%). Ajánlatkérő a fenti mennyiségeket eseti
megrendeléssel hívja le. Az egyes tételek részletes mennyiségeit, összetételeit és szakmai specifikációját a
közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlattevő által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Az ajánlati
árnak tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget (szállítási, csomagolási és egyéb), továbbá
minden vámot, adót és egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely
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más okból kell fizetnie. Az ajánlattevőt terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit
szintén az ajánlati árba kell beépíteni. Az ajánlati ár tartalmazza a havi maximum 4 db ingyenes szállítást is.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásában meghatározott előírások az egyes
termékek tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára
- kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű
teljesítésként elfogad. A műszaki tartalomban megjelölt méretektől való eltérésre a a közbeszerzési
dokumentumok részét képező műszaki leírásban megadott eltérési lehetőségek az irányadóak.
Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek közül, úgy kizárólag ugyanazon gyártó
ugyanazon típusú terméke ajánlható meg és majd szállítható.
Ajánlatkérő 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. Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek közül, úgy kizárólag egyazon gyártó
terméke ajánlható meg.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság
álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt
annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét
termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”
Ajánlatkérő a termékeket eseti megrendeléssel hívja le, amelynek részletes feltételeit a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
A részletes specifikációt a szakmai leírás tartalmazza.
Helyesen:
Határidős adásvételi keretszerződés keretében különféle gyógyszerek, infúziók beszerzése a Somogy
Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Intézeti Gyógyszertára részére az alábbiak szerint:
2. rész: Humán albumin 3 tételben 392 400 ml mennyiségben.
A fenti mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi igényét fedezik. A fenti mennyiségek 70%-ára vállal Ajánlatkérő
megrendelési kötelezettséget (mennyiségi eltérés: -30%). Ajánlatkérő a fenti mennyiségeket eseti
megrendeléssel hívja le. Az egyes tételek részletes mennyiségeit, összetételeit és szakmai specifikációját a
közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlattevő által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Az ajánlati
árnak tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget (szállítási, csomagolási és egyéb), továbbá
minden vámot, adót és egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely
más okból kell fizetnie. Az ajánlattevőt terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit
szintén az ajánlati árba kell beépíteni.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásában meghatározott előírások az egyes
termékek tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára
- kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű
teljesítésként elfogad. A műszaki tartalomban megjelölt méretektől való eltérésre a a közbeszerzési
dokumentumok részét képező műszaki leírásban megadott eltérési lehetőségek az irányadóak.
Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek közül, úgy kizárólag ugyanazon gyártó
ugyanazon típusú terméke ajánlható meg és majd szállítható.
Ajánlatkérő 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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

540

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. Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek közül, úgy kizárólag egyazon gyártó
terméke ajánlható meg.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság
álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt
annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét
termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”
Ajánlatkérő a termékeket eseti megrendeléssel hívja le, amelynek részletes feltételeit a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
A részletes specifikációt a szakmai leírás tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 2
Rész száma: 3
A módosítandó szöveg helye: Fő CPV-kód(ok)
A következő helyett:
33730000-6
Helyesen:
33600000-6
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:

Kiegészítő szójegyzék
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Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 3
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Határidős adásvételi keretszerződés keretében különféle gyógyszerek, infúziók beszerzése a Somogy
Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Intézeti Gyógyszertára részére az alábbiak szerint:
3. rész: Cabazitaxel 1 tételben 1 200 mg mennyiségben.
A fenti mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi igényét fedezik. A fenti mennyiségek 70%-ára vállal Ajánlatkérő
megrendelési kötelezettséget (mennyiségi eltérés: -30%). Ajánlatkérő a fenti mennyiségeket eseti
megrendeléssel hívja le. Az egyes tételek részletes mennyiségeit, összetételeit és szakmai specifikációját a
közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlattevő által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Az ajánlati
árnak tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget (szállítási, csomagolási és egyéb), továbbá
minden vámot, adót és egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely
más okból kell fizetnie. Az ajánlattevőt terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit
szintén az ajánlati árba kell beépíteni. Az ajánlati ár tartalmazza a havi maximum 4 db ingyenes szállítást is.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásában meghatározott előírások az egyes
termékek tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára
- kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű
teljesítésként elfogad. A műszaki tartalomban megjelölt méretektől való eltérésre a a közbeszerzési
dokumentumok részét képező műszaki leírásban megadott eltérési lehetőségek az irányadóak.
Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek közül, úgy kizárólag ugyanazon gyártó
ugyanazon típusú terméke ajánlható meg és majd szállítható.
Ajánlatkérő 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. Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek közül, úgy kizárólag egyazon gyártó
terméke ajánlható meg.
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A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság
álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt
annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét
termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”
Ajánlatkérő a termékeket eseti megrendeléssel hívja le, amelynek részletes feltételeit a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
A részletes specifikációt a szakmai leírás tartalmazza.
Helyesen:
Határidős adásvételi keretszerződés keretében különféle gyógyszerek, infúziók beszerzése a Somogy
Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Intézeti Gyógyszertára részére az alábbiak szerint:
3. rész: Cabazitaxel 1 tételben 1 200 mg mennyiségben.
A fenti mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi igényét fedezik. A fenti mennyiségek 70%-ára vállal Ajánlatkérő
megrendelési kötelezettséget (mennyiségi eltérés: -30%). Ajánlatkérő a fenti mennyiségeket eseti
megrendeléssel hívja le. Az egyes tételek részletes mennyiségeit, összetételeit és szakmai specifikációját a
közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlattevő által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Az ajánlati
árnak tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget (szállítási, csomagolási és egyéb), továbbá
minden vámot, adót és egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely
más okból kell fizetnie. Az ajánlattevőt terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit
szintén az ajánlati árba kell beépíteni.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásában meghatározott előírások az egyes
termékek tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára
- kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű
teljesítésként elfogad. A műszaki tartalomban megjelölt méretektől való eltérésre a a közbeszerzési
dokumentumok részét képező műszaki leírásban megadott eltérési lehetőségek az irányadóak.
Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek közül, úgy kizárólag ugyanazon gyártó
ugyanazon típusú terméke ajánlható meg és majd szállítható.
Ajánlatkérő 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. Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek közül, úgy kizárólag egyazon gyártó
terméke ajánlható meg.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság
álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt
annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét
termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”
Ajánlatkérő a termékeket eseti megrendeléssel hívja le, amelynek részletes feltételeit a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
A részletes specifikációt a szakmai leírás tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
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Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 2
Rész száma: 4
A módosítandó szöveg helye: Fő CPV-kód(ok)
A következő helyett:
33730000-6
Helyesen:
33600000-6
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 4
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése

Kiegészítő szójegyzék
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A következő helyett:
Határidős adásvételi keretszerződés keretében különféle gyógyszerek, infúziók beszerzése a Somogy
Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Intézeti Gyógyszertára részére az alábbiak szerint:
4. rész: Paclitaxel "NAB" 1 tételben 317 doboz mennyiségben.
A fenti mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi igényét fedezik. A fenti mennyiségek 70%-ára vállal Ajánlatkérő
megrendelési kötelezettséget (mennyiségi eltérés: -30%). Ajánlatkérő a fenti mennyiségeket eseti
megrendeléssel hívja le. Az egyes tételek részletes mennyiségeit, összetételeit és szakmai specifikációját a
közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlattevő által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Az ajánlati
árnak tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget (szállítási, csomagolási és egyéb), továbbá
minden vámot, adót és egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely
más okból kell fizetnie. Az ajánlattevőt terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit
szintén az ajánlati árba kell beépíteni. Az ajánlati ár tartalmazza a havi maximum 4 db ingyenes szállítást is.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásában meghatározott előírások az egyes
termékek tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára
- kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű
teljesítésként elfogad. A műszaki tartalomban megjelölt méretektől való eltérésre a a közbeszerzési
dokumentumok részét képező műszaki leírásban megadott eltérési lehetőségek az irányadóak.
Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek közül, úgy kizárólag ugyanazon gyártó
ugyanazon típusú terméke ajánlható meg és majd szállítható.
Ajánlatkérő 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. Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek közül, úgy kizárólag egyazon gyártó
terméke ajánlható meg.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság
álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt
annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét
termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”
Ajánlatkérő a termékeket eseti megrendeléssel hívja le, amelynek részletes feltételeit a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
A részletes specifikációt a szakmai leírás tartalmazza.
Helyesen:
Határidős adásvételi keretszerződés keretében különféle gyógyszerek, infúziók beszerzése a Somogy
Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Intézeti Gyógyszertára részére az alábbiak szerint:
4. rész: Paclitaxel "NAB" 1 tételben 317 doboz mennyiségben.
A fenti mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi igényét fedezik. A fenti mennyiségek 70%-ára vállal Ajánlatkérő
megrendelési kötelezettséget (mennyiségi eltérés: -30%). Ajánlatkérő a fenti mennyiségeket eseti
megrendeléssel hívja le. Az egyes tételek részletes mennyiségeit, összetételeit és szakmai specifikációját a
közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlattevő által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Az ajánlati
árnak tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget (szállítási, csomagolási és egyéb), továbbá
minden vámot, adót és egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely
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más okból kell fizetnie. Az ajánlattevőt terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit
szintén az ajánlati árba kell beépíteni.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásában meghatározott előírások az egyes
termékek tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára
- kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű
teljesítésként elfogad. A műszaki tartalomban megjelölt méretektől való eltérésre a a közbeszerzési
dokumentumok részét képező műszaki leírásban megadott eltérési lehetőségek az irányadóak.
Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek közül, úgy kizárólag ugyanazon gyártó
ugyanazon típusú terméke ajánlható meg és majd szállítható.
Ajánlatkérő 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. Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek közül, úgy kizárólag egyazon gyártó
terméke ajánlható meg.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság
álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt
annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét
termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”
Ajánlatkérő a termékeket eseti megrendeléssel hívja le, amelynek részletes feltételeit a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
A részletes specifikációt a szakmai leírás tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 2

Kiegészítő szójegyzék
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Rész száma: 5
A módosítandó szöveg helye: Fő CPV-kód(ok)
A következő helyett:
33730000-6
Helyesen:
33600000-6
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 5
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Határidős adásvételi keretszerződés keretében különféle gyógyszerek, infúziók beszerzése a Somogy
Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Intézeti Gyógyszertára részére az alábbiak szerint:
5. rész: Doxorubicin 1. 1 tételben 24 doboz mennyiségben.
A fenti mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi igényét fedezik. A fenti mennyiségek 70%-ára vállal Ajánlatkérő
megrendelési kötelezettséget (mennyiségi eltérés: -30%). Ajánlatkérő a fenti mennyiségeket eseti
megrendeléssel hívja le. Az egyes tételek részletes mennyiségeit, összetételeit és szakmai specifikációját a
közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlattevő által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Az ajánlati
árnak tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget (szállítási, csomagolási és egyéb), továbbá
minden vámot, adót és egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely
más okból kell fizetnie. Az ajánlattevőt terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit
szintén az ajánlati árba kell beépíteni. Az ajánlati ár tartalmazza a havi maximum 4 db ingyenes szállítást is.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásában meghatározott előírások az egyes
termékek tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára
- kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű
teljesítésként elfogad. A műszaki tartalomban megjelölt méretektől való eltérésre a a közbeszerzési
dokumentumok részét képező műszaki leírásban megadott eltérési lehetőségek az irányadóak.
Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek közül, úgy kizárólag ugyanazon gyártó
ugyanazon típusú terméke ajánlható meg és majd szállítható.
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Ajánlatkérő 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. Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek közül, úgy kizárólag egyazon gyártó
terméke ajánlható meg.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság
álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt
annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét
termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”
Ajánlatkérő a termékeket eseti megrendeléssel hívja le, amelynek részletes feltételeit a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
A részletes specifikációt a szakmai leírás tartalmazza.
Helyesen:
Határidős adásvételi keretszerződés keretében különféle gyógyszerek, infúziók beszerzése a Somogy
Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Intézeti Gyógyszertára részére az alábbiak szerint:
5. rész: Doxorubicin 1. 1 tételben 24 doboz mennyiségben.
A fenti mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi igényét fedezik. A fenti mennyiségek 70%-ára vállal Ajánlatkérő
megrendelési kötelezettséget (mennyiségi eltérés: -30%). Ajánlatkérő a fenti mennyiségeket eseti
megrendeléssel hívja le. Az egyes tételek részletes mennyiségeit, összetételeit és szakmai specifikációját a
közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlattevő által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Az ajánlati
árnak tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget (szállítási, csomagolási és egyéb), továbbá
minden vámot, adót és egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely
más okból kell fizetnie. Az ajánlattevőt terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit
szintén az ajánlati árba kell beépíteni.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásában meghatározott előírások az egyes
termékek tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára
- kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű
teljesítésként elfogad. A műszaki tartalomban megjelölt méretektől való eltérésre a a közbeszerzési
dokumentumok részét képező műszaki leírásban megadott eltérési lehetőségek az irányadóak.
Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek közül, úgy kizárólag ugyanazon gyártó
ugyanazon típusú terméke ajánlható meg és majd szállítható.
Ajánlatkérő 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. Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek közül, úgy kizárólag egyazon gyártó
terméke ajánlható meg.
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A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság
álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt
annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét
termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”
Ajánlatkérő a termékeket eseti megrendeléssel hívja le, amelynek részletes feltételeit a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
A részletes specifikációt a szakmai leírás tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 2
Rész száma: 6
A módosítandó szöveg helye: Fő CPV-kód(ok)
A következő helyett:
33730000-6
Helyesen:
33600000-6
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .

Kiegészítő szójegyzék
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A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 6
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Határidős adásvételi keretszerződés keretében különféle gyógyszerek, infúziók beszerzése a Somogy
Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Intézeti Gyógyszertára részére az alábbiak szerint:
7. rész: Összetett-elektrolitok 2 tételben 15 600 darab mennyiségben.
A fenti mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi igényét fedezik. A fenti mennyiségek 70%-ára vállal Ajánlatkérő
megrendelési kötelezettséget (mennyiségi eltérés: -30%). Ajánlatkérő a fenti mennyiségeket eseti
megrendeléssel hívja le. Az egyes tételek részletes mennyiségeit, összetételeit és szakmai specifikációját a
közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlattevő által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Az ajánlati
árnak tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget (szállítási, csomagolási és egyéb), továbbá
minden vámot, adót és egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely
más okból kell fizetnie. Az ajánlattevőt terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit
szintén az ajánlati árba kell beépíteni. Az ajánlati ár tartalmazza a havi maximum 4 db ingyenes szállítást is.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásában meghatározott előírások az egyes
termékek tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára
- kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű
teljesítésként elfogad. A műszaki tartalomban megjelölt méretektől való eltérésre a a közbeszerzési
dokumentumok részét képező műszaki leírásban megadott eltérési lehetőségek az irányadóak.
Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek közül, úgy kizárólag ugyanazon gyártó
ugyanazon típusú terméke ajánlható meg és majd szállítható.
Ajánlatkérő 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. Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek közül, úgy kizárólag egyazon gyártó
terméke ajánlható meg.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság
álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt
annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét
termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”
Ajánlatkérő a termékeket eseti megrendeléssel hívja le, amelynek részletes feltételeit a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
A részletes specifikációt a szakmai leírás tartalmazza.
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Helyesen:
Határidős adásvételi keretszerződés keretében különféle gyógyszerek, infúziók beszerzése a Somogy
Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Intézeti Gyógyszertára részére az alábbiak szerint:
6. rész: Összetett-elektrolitok 2 tételben 15 600 darab mennyiségben.
A fenti mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi igényét fedezik. A fenti mennyiségek 70%-ára vállal Ajánlatkérő
megrendelési kötelezettséget (mennyiségi eltérés: -30%). Ajánlatkérő a fenti mennyiségeket eseti
megrendeléssel hívja le. Az egyes tételek részletes mennyiségeit, összetételeit és szakmai specifikációját a
közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlattevő által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Az ajánlati
árnak tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget (szállítási, csomagolási és egyéb), továbbá
minden vámot, adót és egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely
más okból kell fizetnie. Az ajánlattevőt terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit
szintén az ajánlati árba kell beépíteni.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásában meghatározott előírások az egyes
termékek tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára
- kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű
teljesítésként elfogad. A műszaki tartalomban megjelölt méretektől való eltérésre a a közbeszerzési
dokumentumok részét képező műszaki leírásban megadott eltérési lehetőségek az irányadóak.
Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek közül, úgy kizárólag ugyanazon gyártó
ugyanazon típusú terméke ajánlható meg és majd szállítható.
Ajánlatkérő 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. Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek közül, úgy kizárólag egyazon gyártó
terméke ajánlható meg.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság
álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt
annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét
termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”
Ajánlatkérő a termékeket eseti megrendeléssel hívja le, amelynek részletes feltételeit a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
A részletes specifikációt a szakmai leírás tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 2
Rész száma: 7
A módosítandó szöveg helye: Fő CPV-kód(ok)
A következő helyett:
33730000-6
Helyesen:
33600000-6
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 7
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Határidős adásvételi keretszerződés keretében különféle gyógyszerek, infúziók beszerzése a Somogy
Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Intézeti Gyógyszertára részére az alábbiak szerint:
8. rész: NaCl 10 % 1 tételben 924 darab mennyiségben.
A fenti mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi igényét fedezik. A fenti mennyiségek 70%-ára vállal Ajánlatkérő
megrendelési kötelezettséget (mennyiségi eltérés: -30%). Ajánlatkérő a fenti mennyiségeket eseti
megrendeléssel hívja le. Az egyes tételek részletes mennyiségeit, összetételeit és szakmai specifikációját a
közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
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Az ajánlattevő által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Az ajánlati
árnak tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget (szállítási, csomagolási és egyéb), továbbá
minden vámot, adót és egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely
más okból kell fizetnie. Az ajánlattevőt terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit
szintén az ajánlati árba kell beépíteni. Az ajánlati ár tartalmazza a havi maximum 4 db ingyenes szállítást is.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásában meghatározott előírások az egyes
termékek tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára
- kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű
teljesítésként elfogad. A műszaki tartalomban megjelölt méretektől való eltérésre a a közbeszerzési
dokumentumok részét képező műszaki leírásban megadott eltérési lehetőségek az irányadóak.
Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek közül, úgy kizárólag ugyanazon gyártó
ugyanazon típusú terméke ajánlható meg és majd szállítható.
Ajánlatkérő 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. Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek közül, úgy kizárólag egyazon gyártó
terméke ajánlható meg.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság
álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt
annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét
termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”
Ajánlatkérő a termékeket eseti megrendeléssel hívja le, amelynek részletes feltételeit a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
A részletes specifikációt a szakmai leírás tartalmazza.
Helyesen:
Határidős adásvételi keretszerződés keretében különféle gyógyszerek, infúziók beszerzése a Somogy
Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Intézeti Gyógyszertára részére az alábbiak szerint:
7. rész: NaCl 10 % 1 tételben 924 darab mennyiségben.
A fenti mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi igényét fedezik. A fenti mennyiségek 70%-ára vállal Ajánlatkérő
megrendelési kötelezettséget (mennyiségi eltérés: -30%). Ajánlatkérő a fenti mennyiségeket eseti
megrendeléssel hívja le. Az egyes tételek részletes mennyiségeit, összetételeit és szakmai specifikációját a
közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlattevő által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Az ajánlati
árnak tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget (szállítási, csomagolási és egyéb), továbbá
minden vámot, adót és egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely
más okból kell fizetnie. Az ajánlattevőt terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit
szintén az ajánlati árba kell beépíteni.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásában meghatározott előírások az egyes
termékek tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára
- kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű
teljesítésként elfogad. A műszaki tartalomban megjelölt méretektől való eltérésre a a közbeszerzési
dokumentumok részét képező műszaki leírásban megadott eltérési lehetőségek az irányadóak.
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Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek közül, úgy kizárólag ugyanazon gyártó
ugyanazon típusú terméke ajánlható meg és majd szállítható.
Ajánlatkérő 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. Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek közül, úgy kizárólag egyazon gyártó
terméke ajánlható meg.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság
álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt
annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét
termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”
Ajánlatkérő a termékeket eseti megrendeléssel hívja le, amelynek részletes feltételeit a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
A részletes specifikációt a szakmai leírás tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 2
Rész száma: 8
A módosítandó szöveg helye: Fő CPV-kód(ok)
A következő helyett:
33730000-6
Helyesen:
33600000-6
Szakasz száma:

Kiegészítő szójegyzék
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. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 8
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Határidős adásvételi keretszerződés keretében különféle gyógyszerek, infúziók beszerzése a Somogy
Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Intézeti Gyógyszertára részére az alábbiak szerint:
10. rész: Elektrolitok 1. 2 tételben 8 220 darab mennyiségben.
A fenti mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi igényét fedezik. A fenti mennyiségek 70%-ára vállal Ajánlatkérő
megrendelési kötelezettséget (mennyiségi eltérés: -30%). Ajánlatkérő a fenti mennyiségeket eseti
megrendeléssel hívja le. Az egyes tételek részletes mennyiségeit, összetételeit és szakmai specifikációját a
közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlattevő által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Az ajánlati
árnak tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget (szállítási, csomagolási és egyéb), továbbá
minden vámot, adót és egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely
más okból kell fizetnie. Az ajánlattevőt terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit
szintén az ajánlati árba kell beépíteni. Az ajánlati ár tartalmazza a havi maximum 4 db ingyenes szállítást is.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásában meghatározott előírások az egyes
termékek tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára
- kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű
teljesítésként elfogad. A műszaki tartalomban megjelölt méretektől való eltérésre a a közbeszerzési
dokumentumok részét képező műszaki leírásban megadott eltérési lehetőségek az irányadóak.
Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek közül, úgy kizárólag ugyanazon gyártó
ugyanazon típusú terméke ajánlható meg és majd szállítható.
Ajánlatkérő 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
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helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia
kell. Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek közül, úgy kizárólag egyazon gyártó
terméke ajánlható meg.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság
álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt
annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét
termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”
Ajánlatkérő a termékeket eseti megrendeléssel hívja le, amelynek részletes feltételeit a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
A részletes specifikációt a szakmai leírás tartalmazza.
Helyesen:
Határidős adásvételi keretszerződés keretében különféle gyógyszerek, infúziók beszerzése a Somogy
Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Intézeti Gyógyszertára részére az alábbiak szerint:
8. rész: Elektrolitok 1. 2 tételben 8 220 darab mennyiségben.
A fenti mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi igényét fedezik. A fenti mennyiségek 70%-ára vállal Ajánlatkérő
megrendelési kötelezettséget (mennyiségi eltérés: -30%). Ajánlatkérő a fenti mennyiségeket eseti
megrendeléssel hívja le. Az egyes tételek részletes mennyiségeit, összetételeit és szakmai specifikációját a
közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlattevő által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Az ajánlati
árnak tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget (szállítási, csomagolási és egyéb), továbbá
minden vámot, adót és egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely
más okból kell fizetnie. Az ajánlattevőt terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit
szintén az ajánlati árba kell beépíteni.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásában meghatározott előírások az egyes
termékek tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára
- kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű
teljesítésként elfogad. A műszaki tartalomban megjelölt méretektől való eltérésre a a közbeszerzési
dokumentumok részét képező műszaki leírásban megadott eltérési lehetőségek az irányadóak.
Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek közül, úgy kizárólag ugyanazon gyártó
ugyanazon típusú terméke ajánlható meg és majd szállítható.
Ajánlatkérő 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. Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek közül, úgy kizárólag egyazon gyártó
terméke ajánlható meg.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság
álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt
annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét
termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”
Ajánlatkérő a termékeket eseti megrendeléssel hívja le, amelynek részletes feltételeit a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
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A részletes specifikációt a szakmai leírás tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 2
Rész száma: 9
A módosítandó szöveg helye: Fő CPV-kód(ok)
A következő helyett:
33730000-6
Helyesen:
33600000-6
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:

Kiegészítő szójegyzék
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II . 2 . 4
Rész száma: 9
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Határidős adásvételi keretszerződés keretében különféle gyógyszerek, infúziók beszerzése a Somogy
Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Intézeti Gyógyszertára részére 11 részben az alábbiak szerint:
11. rész: Elektrolitok 2. 2 tételben 68 160 darab mennyiségben.
A fenti mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi igényét fedezik. A fenti mennyiségek 70%-ára vállal Ajánlatkérő
megrendelési kötelezettséget (mennyiségi eltérés: -30%). Ajánlatkérő a fenti mennyiségeket eseti
megrendeléssel hívja le. Az egyes tételek részletes mennyiségeit, összetételeit és szakmai specifikációját a
közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlattevő által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Az ajánlati
árnak tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget (szállítási, csomagolási és egyéb), továbbá
minden vámot, adót és egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely
más okból kell fizetnie. Az ajánlattevőt terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit
szintén az ajánlati árba kell beépíteni. Az ajánlati ár tartalmazza a havi maximum 4 db ingyenes szállítást is.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásában meghatározott előírások az egyes
termékek tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára
- kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű
teljesítésként elfogad. A műszaki tartalomban megjelölt méretektől való eltérésre a a közbeszerzési
dokumentumok részét képező műszaki leírásban megadott eltérési lehetőségek az irányadóak.
Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek közül, úgy kizárólag ugyanazon gyártó
ugyanazon típusú terméke ajánlható meg és majd szállítható.
Ajánlatkérő 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. Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek közül, úgy kizárólag egyazon gyártó
terméke ajánlható meg.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság
álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt
annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét
termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”
Ajánlatkérő a termékeket eseti megrendeléssel hívja le, amelynek részletes feltételeit a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
A részletes specifikációt a szakmai leírás tartalmazza.
Helyesen:
Határidős adásvételi keretszerződés keretében különféle gyógyszerek, infúziók beszerzése a Somogy
Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Intézeti Gyógyszertára részére 11 részben az alábbiak szerint:
9. rész: Elektrolitok 2. 2 tételben 68 160 darab mennyiségben.
A fenti mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi igényét fedezik. A fenti mennyiségek 70%-ára vállal Ajánlatkérő
megrendelési kötelezettséget (mennyiségi eltérés: -30%). Ajánlatkérő a fenti mennyiségeket eseti
megrendeléssel hívja le. Az egyes tételek részletes mennyiségeit, összetételeit és szakmai specifikációját a
közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
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Az ajánlattevő által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Az ajánlati
árnak tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget (szállítási, csomagolási és egyéb), továbbá
minden vámot, adót és egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely
más okból kell fizetnie. Az ajánlattevőt terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit
szintén az ajánlati árba kell beépíteni.
A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásában meghatározott előírások az egyes
termékek tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára
- kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, melyet ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű
teljesítésként elfogad. A műszaki tartalomban megjelölt méretektől való eltérésre a a közbeszerzési
dokumentumok részét képező műszaki leírásban megadott eltérési lehetőségek az irányadóak.
Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek közül, úgy kizárólag ugyanazon gyártó
ugyanazon típusú terméke ajánlható meg és majd szállítható.
Ajánlatkérő 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. Amennyiben csak méretbeli eltérés van az egyes termékek közül, úgy kizárólag egyazon gyártó
terméke ajánlható meg.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság
álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt
annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét
termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”
Ajánlatkérő a termékeket eseti megrendeléssel hívja le, amelynek részletes feltételeit a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
A részletes specifikációt a szakmai leírás tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)

Kiegészítő szójegyzék
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Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Egyéb közbeszerzési dokumentumok (szerződéstervezet) is módosultak.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

560

Szent Borbála Kórház (20212/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető
megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Szent Borbála Kórház
Nemzeti azonosítószám: 15384065211
Postai cím: Dózsa György Utca 77.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csatári Ákos ügyvéd
Telefon: +36 706352601
E-mail: akoscsatari@gmail.com
Fax: +36 13324573
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tatabanyakorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tatabanyakorhaz.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszer beszerzése 2022
Hivatkozási szám: EKR001211852022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Hús és húskészítmények, valamint malomipari, tésztaipari, szárazáru fűszért, édesség és konzerv termékek
beszerzése
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/19 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices
x TED eSender
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Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 017349 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 159 - 452408
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/16 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10. A
módszer(ek) meghatározása, amellyel ezen ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül: ár: fordított
arányosítás, cseretermék biztosításának ideje: fordított arányosítás.
1) Ajánlattevőknek az alábbi elnevezésű, EKR által generált elektronikus formanyomtatványok szerinti
nyilatkozatokat szükséges az ajánlattételi határidőig benyújtania:
1) „Nyilatkozat Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint”
2) „Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról”
3) „Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában” - csak amennyiben Ajánlattevő az alkalmasság
igazolásához a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján kapacitást nyújtó szervezetre vagy személyre kíván
támaszkodni
4) „Nyilatkozat üzleti titokról” – csak amennyiben az ajánlata üzleti titkot tartalmaz
5) Ártáblázat kitöltve, .xls (excel) és .pdf (utóbbi pecséttel aláírva) formátumban
6) Felolvasólap
7) Nyilatkozat a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése tárgyában (iratminta csatolva)
Külön felhívásra kell csak benyújtani, de ajánlott már az ajánlattételi határidőig:
8) Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány, illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által
ellenjegyzett aláírás-minta.
9) Közjegyző, vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat a Kbt. 62. § (2) bekezdése
szerinti kizáró ok hiánya tekintetében, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § a) pontja alapján.
10) Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötéskor rendelkeznie kell:
a) független szervezet által kiállított élelmiszerre vonatkozó HACCP, vagy azzal egyenértékű, az
Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az
egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival,
b) legalább 1 darab, az ajánlattal érintett részben megnevezett áru fajtájának megfelelő
szakhatóság által kiadott engedéllyel/igazolással/ szakvéleménnyel rendelkező szállító
gépjárművel.
2) Amennyiben az adott okirathoz nincs EKR rendszer által generált elektronikus formanyomtatvány,
úgy azt .pdf formátumban szükséges benyújtani. Ajánlatkérő ezen nyilatkozatok vonatkozásában
mintaokiratokat bocsátott Ajánlattevők rendelkezésre („Igazolások-Nyilatkozatok jegyzéke
(Nyilatkozatminták)”), melyek használata nem kötelező, de ajánlott.
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3) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését valamint a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját
4) Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Csatári Ákos ügyvéd (lajstromszám: 00932;
cím: 1132 Budapest, Nyugati tér 5. 3/2; email: akoscsatari@gmail.com)
5) Az alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe
történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
6) További esetleges feltételeket, információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
7) Ajánlatkérő elvi éllel rögzíti, hogy nem tagadható meg a szerződés megkötése az ajánlati kötöttség
időtartam alatt szomszédos országban vagy külföldi országban dúló háború, hiperinflációt el nem érő
infláció, munkaerőhiány, nyersanyaghiány vagy beszállítói teljesítés okán. Ezen okok nem minősülnek
vis maior-nak. Ajánlattevők erre figyelemmel, ideértve a szerződéskötés jogosulatlan megtagadásának
jogkövetkezményeit is, tegyék meg ajánlataikat.
8) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához.
9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a fenti ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül:
Ajánlati ár és cseretermék biztosításának ideje: fordított arányosítás. Cseretermék biztosításának
időtartama maximum 24 óra lehet, e feletti megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatok értékelése során az alkalmazott
módszerek a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) alapján
kerültek meghatározásra. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. A bírálati szempontok a táblázatban az egyes
részszempontok értékelése az „értékelési módszer” oszlopban található betű kódoknak megfelelően
történik. A kódok jelentését az alábbiakban adjuk meg:
A fordított (reciprok) arányosítás módszere szerint történő pontozás: a legalacsonyabb érték a
legkedvezőbb, az ajánlatkérő erre a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár)
adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan
számolja ki a pontszámokat. A számítás az alábbi képlet szerint történik azzal a kitétellel, hogy a legjobb a
legalacsonyabb értéket jelenti az adott szempontnál.
P = (Alegjobb / Avizsgált) * (Pmax - Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke
Ajánlatkérő a fenti ponthatárok között értékel az adott fenti módszerrel, majd az egyes tartalmi elemekre
adott értékelési pontszámot megszorozza az adott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként
összeadja. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. Ajánlatkérő a
pontszámokat kettő tizedes jegyig kerekíti a matematikai kerekítés szabályai szerint
Helyesen:
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10. A
módszer(ek) meghatározása, amellyel ezen ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül: ár: fordított
arányosítás, cseretermék biztosításának ideje: fordított arányosítás.
1) Ajánlattevőknek az alábbi elnevezésű, EKR által generált elektronikus formanyomtatványok szerinti
nyilatkozatokat szükséges az ajánlattételi határidőig benyújtania:
1) „Nyilatkozat Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint”
2) „Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról”
3) „Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában” - csak amennyiben Ajánlattevő az alkalmasság
igazolásához a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján kapacitást nyújtó szervezetre vagy személyre kíván
támaszkodni
4) „Nyilatkozat üzleti titokról” – csak amennyiben az ajánlata üzleti titkot tartalmaz
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5) Ártáblázat kitöltve, .xls (excel) és .pdf (utóbbi pecséttel aláírva) formátumban. 12 HÓNAPOS
MENNYISÉGEKRE VONATKOZÓ EGYSÉGÁRAKAT TARTALMAZ, AZONBAN TERMÉSZETESEN A
FELOLVASLÓLAPON 24 HÓNAPRA SZÜKSÉGES MEGADNI A NETTÓ ÁRAT, A 24 HÓNAPOS TELJESÍTÉSI IDŐ
MIATT.
6) Felolvasólap. 24 HÓNAPROS MENNYISÉGRE SZÜKSÉGES MEGADNI A NETTÓ ÁRAT.
7) Nyilatkozat a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése tárgyában (iratminta csatolva)
Külön felhívásra kell csak benyújtani, de ajánlott már az ajánlattételi határidőig:
8) Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány, illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által
ellenjegyzett aláírás-minta.
9) Közjegyző, vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat a Kbt. 62. § (2) bekezdése
szerinti kizáró ok hiánya tekintetében, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § a) pontja alapján.
10) Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötéskor rendelkeznie kell:
a) független szervezet által kiállított élelmiszerre vonatkozó HACCP, vagy azzal egyenértékű, az
Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az
egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival,
b) legalább 1 darab, az ajánlattal érintett részben megnevezett áru fajtájának megfelelő
szakhatóság által kiadott engedéllyel/igazolással/ szakvéleménnyel rendelkező szállító
gépjárművel.
2) Amennyiben az adott okirathoz nincs EKR rendszer által generált elektronikus formanyomtatvány,
úgy azt .pdf formátumban szükséges benyújtani. Ajánlatkérő ezen nyilatkozatok vonatkozásában
mintaokiratokat bocsátott Ajánlattevők rendelkezésre („Igazolások-Nyilatkozatok jegyzéke
(Nyilatkozatminták)”), melyek használata nem kötelező, de ajánlott.
3) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését valamint a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját
4) Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Csatári Ákos ügyvéd (lajstromszám: 00932;
cím: 1132 Budapest, Nyugati tér 5. 3/2; email: akoscsatari@gmail.com)
5) Az alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe
történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
6) További esetleges feltételeket, információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
7) Ajánlatkérő elvi éllel rögzíti, hogy nem tagadható meg a szerződés megkötése az ajánlati kötöttség
időtartam alatt szomszédos országban vagy külföldi országban dúló háború, hiperinflációt el nem érő
infláció, munkaerőhiány, nyersanyaghiány vagy beszállítói teljesítés okán. Ezen okok nem minősülnek
vis maior-nak. Ajánlattevők erre figyelemmel, ideértve a szerződéskötés jogosulatlan megtagadásának
jogkövetkezményeit is, tegyék meg ajánlataikat.
8) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához.
9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a fenti ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül:
Ajánlati ár és cseretermék biztosításának ideje: fordított arányosítás. Cseretermék biztosításának
időtartama maximum 24 óra lehet, e feletti megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatok értékelése során az alkalmazott
módszerek a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) alapján
kerültek meghatározásra. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. A bírálati szempontok a táblázatban az egyes
részszempontok értékelése az „értékelési módszer” oszlopban található betű kódoknak megfelelően
történik. A kódok jelentését az alábbiakban adjuk meg:
A fordított (reciprok) arányosítás módszere szerint történő pontozás: a legalacsonyabb érték a
legkedvezőbb, az ajánlatkérő erre a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár)
adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan
számolja ki a pontszámokat. A számítás az alábbi képlet szerint történik azzal a kitétellel, hogy a legjobb a
legalacsonyabb értéket jelenti az adott szempontnál.
P = (Alegjobb / Avizsgált) * (Pmax - Pmin) + Pmin
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P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke
Ajánlatkérő a fenti ponthatárok között értékel az adott fenti módszerrel, majd az egyes tartalmi elemekre
adott értékelési pontszámot megszorozza az adott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként
összeadja. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. Ajánlatkérő a
pontszámokat kettő tizedes jegyig kerekíti a matematikai kerekítés szabályai szerint
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi
idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/09/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/09/29 (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
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A következő helyett:
Dátum: 2022/09/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/09/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
A közbeszerzési dokumentumok módosultak (felolvasólapon egyértelműsítés szerepel).
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
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Várpalota Város Önkormányzata (20195/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető
megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Várpalota Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15734123219
Postai cím: Gárdonyi Géza Utca 39.
Város: Várpalota
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csöngető Petra
Telefon: +36 88592660
E-mail: csongeto.petra@varpalota.hu
Fax: +36 88592676
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.varpalota.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Jó Szerencsét Művkp. rekonstrukciójának tervezése
Hivatkozási szám: EKR001060652022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71322000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A művelődési ház rekonstrukciójához és bővítéséhez szükséges teljes körű tervezői feladatok ellátása, a
megvalósításához szükséges felmérési, (építési, továbbá szakági) engedélyezési és kivitelezési-, közbeszerzési- és
geodéziai tervdokumentáció elkészítése tervezési szerződés keretében.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/19 (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 - 015076 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 142 - 406657
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/21 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi
idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/09/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/10/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
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. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/09/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/10/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a felhívás IV.2.2) és IV.2.7) pontját a Kbt. 52. § (4) bekezdés a) pontjára tekintettel módosítja
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
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"VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. (19774/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 13519869219
Postai cím: Házgyári Út 1
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vig Levente
Telefon: +36 88545100
E-mail: vig.levente@standarp.hu
Fax: +36 88545183
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.vkszrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gépek, szoftverek, bútorok, eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001286632021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
42611000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: 5 tengelyes CNC megmunkáló központ
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42621100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém, Házgyári út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
1 db 5 tengelyes CNC megmunkáló központ
Vezérlés: Heidenhain
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Gépágy anyaga: Vas öntvény
Főorsó végződés: #40
Főorsó hajtási rendszer: Beépített motoros
Gép tömeg: Minimum 22 tonna
Főorsó max. fordulatszáma: Minimum: 12.000 1/min
Gyorsjáratok (X,Y,Z): Minimum: 40 m/min
Asztal méret: Minimum: 3500 x 850 mm
Asztal max. terhelhetősége: Minimum: 3500 kg
Asztalba épített körasztal ø : Minimum: ø 800 mm
Max. munkadarab ø a körasztalon: Minimum: ø 1000 mm
Körasztal max. terhelhetősége: Minimum: 1200 kg
X tengely mozgása: Minimum: 3000 mm
Y tengely mozgása: Minimum: 800 mm
Z tengely mozgása: Minimum: 800 mm
B tengely mozgása: Minimum: +/-100 fok
Pozícionálási pontosság: Minimum ±0.005 mm
Visszaállási pontosság: Minimum ±0.002 mm
Szerszám tár kapacitása: Minimum 30 db.
Főorsó hűtés (hűtött főorsó)
Főorsón keresztüli belső szerszám hűtés
Forgácskihordó
Jótállás: 12 hónap
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/02/23 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/05/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 045 - 115156
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: 5 tengelyes CNC megmunkáló központ
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/02/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: WAMATEC Hungary Szerszámgépekt és Gépi Berendezéseket Gyártó, Értékesítő és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13496524213
Postai cím: Gyár Utca 2.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU12

570
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Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@wamatec.hu
Telefon: +36 705238799
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 175750000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának napja: 2022. május 6.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/19 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
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VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

Kiegészítő szójegyzék

42611000-2
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42621100-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém, Házgyári út 1.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db 5 tengelyes CNC megmunkáló központ
Vezérlés: Heidenhain
Gépágy anyaga: Vas öntvény
Főorsó végződés: #40
Főorsó hajtási rendszer: Beépített motoros
Gép tömeg: Minimum 22 tonna
Főorsó max. fordulatszáma: Minimum: 12.000 1/min
Gyorsjáratok (X,Y,Z): Minimum: 40 m/min
Asztal méret: Minimum: 3500 x 850 mm
Asztal max. terhelhetősége: Minimum: 3500 kg
Asztalba épített körasztal ø : Minimum: ø 800 mm
Max. munkadarab ø a körasztalon: Minimum: ø 1000 mm
Körasztal max. terhelhetősége: Minimum: 1200 kg
X tengely mozgása: Minimum: 3000 mm
Y tengely mozgása: Minimum: 800 mm
Z tengely mozgása: Minimum: 800 mm
B tengely mozgása: Minimum: +/-100 fok
Pozícionálási pontosság: Minimum ±0.005 mm
Visszaállási pontosság: Minimum ±0.002 mm
Szerszám tár kapacitása: Minimum 30 db.
Főorsó hűtés (hűtött főorsó)
Főorsón keresztüli belső szerszám hűtés
Forgácskihordó
Jótállás: 12 hónap
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/02/23 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/06/24 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 175750000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: WAMATEC Hungary Szerszámgépekt és Gépi Berendezéseket Gyártó, Értékesítő és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13496524213
Postai cím: Gyár Utca 2.
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Város: Budaörs
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@wamatec.hu
Telefon: +36 705238799
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek a megkötött szerződést a 141. § (4) bekezdés c) pontjában, illetve a (6) bekezdésben foglalt
rendelkezésre tekintettel a Szerződés 5.2. pontjában rögzített teljesítési határidőt (2022. május 9.) 2022.
június 24-re módosítják.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A Közbeszerzési Eljárás megindítására a 2022 február 24-én kirobbant az
orosz-ukrán háborút megelőzően került sor. Az orosz-ukrán háború a magyar piacra közvetlenül hat,
így a háború hatására jelentős ellátási gondok jelentkeztek ezen a piacon. A háborús helyzet folytán
számosa szerződés tárgya szerinti termék gyártója által felhasznált alapanyag importja ellehetetlenült, a
beszerzési források korlátozottá vált. Az orosz-ukrán háború és annak a gazdaságra gyakorolt hatása olyan
körülménynek minősül, amely a Felek ellenőrzési körén kívül esik, és amely az ajánlattétel időpontjában
nem volt előrelátható, továbbá amely körülmény elhárítása sem várható el teljes mértékben Eladótól.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett
tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 175750000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 175750000 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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Bolgár Országos Önkormányzat (19855/2022)
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: Bolgár Országos Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 18073489143
Postai cím: FEHÉR hOLLÓ UTCA 6 38266/2
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mohácsy Tamás
Telefon: +36 12164210
E-mail: dr.mohacsytamas@bul.hu
Fax: +36 17978719
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.bolgarok.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Bolgár Oktatási és Kulturális Központ építése
Hivatkozási szám: EKR001260702021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Bolgár Oktatási és Kulturális Központ építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

45210000-2

További tárgyak:
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1097 Budapest, Vágóhíd utca 19. (Hrsz: 38257/5)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Alap kivitelezéshez kapcsolódó munkák
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Főbb feladattípusok
a) Bolgár Oktatási és Kulturális Központ kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése
b) Építési kivitelezési feladatok:
- földmunka, alapozás elkészítése
- szigetelések elhelyezése
- vasbeton falak, oszlopok, gerendák elkészítése
- teherhordó főfalak megépítése vázkerámia falazóelemből
- áthidalók elhelyezése
- teljes padló rétegrend kiépítése pince, földszint, 1.emelet (szigetelés, aljzatkészítés, burkolás)
- belső-külső vakolási, felületképzési munkák elvégzése pince, földszint, 1.emelet
- homlokzatszigetelés, felületképzés, homlokzati burkolatok elhelyezése
- gipszkarton falak, álmennyezet készítése pince, földszint, 1.emelet
- külső nyílászárók, zsaluzia elhelyezése teljes homlokzaton
- belső nyílászárók elhelyezése pince, földszint, 1.emelet
- szerelt jellegű válaszfalrendszerek szerelése pince, földszint, 1.emelet
- lakatosszerkezetek elhelyezése (korlátok, angolakna rács, létra)
- zöldtető, teraszok végleges burkolatig elkészülnek
- liftaknák megépítése, felvonók telepítése
- kertépítési munkák elvégzése
- útépítési munkák elkészítése
- kerítés építés
- konyhatechnológia komplett elkészítése
- útcsatlakozás kiépítése
- erősáramú munkák kivitelezése pince, földszint, 1.emelet (mérőhelyek kialakítása, védőcsövezés, vezetékek és
szerelvények elhelyezése, lámpák felszerelése
- napelemes rendszer kiépítése
- video megfigyelő rendszer kiépítése pince, földszint, 1.emelet
- beléptető rendszer kiépítése pince, földszint, 1.emelet
- WIFI és strukturált hálózat kiépítése pince, földszint, 1.emelet
- tűzjelző rendszer kiépítése pince, földszint, 1.emelet
- villámvédelmi rendszer kiépítése
- 2. és 3. emelet esetében csak a közlekedési rendszerek (lépcső, lift), gépészeti és elektromos csatlakozási pontok
- külső közművek kiépítése
- vízellátás-csatornázás szerelési munkái (csővezetékek, idomok elhelyezése, berendezések telepítése)
- vizesblokkok kialakítása, szerelvényezése pince, földszint, 1.emelet
- hőszivattyú telepítése
- fűtési, hűtési rendszer kiépítése pince, földszint, 1.emelet (padlófűtés, mennyezetfűtés/hűtés, fan-coilok)
- légkezelő telepítése, üzem behelyezése
Zöldtető:
Födémszerkezeten mesterségesen létrehozott, vízelvezetés, vízháztartás, vízszigetelés szempontjából megfelelő
rétegrenddel megépített sík, teraszos vagy maximum 45 fokos hajlásszögű zöldfelület. A zöldtető növényzettel
telepített csapadékvíz ellen szigetelt zárófödém, ahol a szerkezet, a tetőszigetelés és a vegetáció egymással
összehangolt, megtervezett egységet képez.
Kivitelezés főbb mennyiségei:
Teljes nettó alapterület: 3612,- m2
Alap kivitelezési munkás során megvalósuló: 98 db helyiség,
Pinceszinti: 683,61,- m2 területű gépkocsi tároló és 58,2,- m2-es gépkocsi lehajtó műgyanta burkolattal ellátva
Hűtő-fűtő panel: 400,- m2
Vasbeton alaplemez: 1040,- m2-es területen, 60,- cm-es vastagságban, 624,- m3 betonmennyiséggel
Vasbeton fal: 386,- m3
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Égetett agyag-kerámia falazat: 3161,- m2
Parketta: 796,- m2
Laminált padló: 490,- m2
Földszinti: 91,43,- m2 hasznos alapterületű, PVC borítású sport funkciójú helyiség hozzá tartozó 12,43,- m2
hasznos alapterületű PVC borítású szertár
Földszinti: 12,- m2 hasznos alapterületű, kerámia burkolatú orvosi szoba
Hőszivattyú: ~180kW-os termikus teljesítménnyel rendelkező, hőszivattyús rendszer: Víz- Sólé hőszivattyú EcoGEO
HP 25-100, hulladékhő hasznosítóval, Qh=22,3-90,3 kW, EER 4,6 Qf=21,1-86,7 kW, COP 4,5 P.elektromos=11,3 kW
Dp. prim.=20KPa V'sec.=10m3/h Dp. sec.=18KPa V'sec.=12,5m3/h 400 V; 3f; 50 Hz; I=45,1 A; P=29,6kW; Szé x ho x
ma 1063x950x886 m=360,- kg
Fan-coil: 38,- db
Légkezelő gép: 1,- db Vbe=8000m3/h; 350Pa Tbe,tél=20°C Qfűt=30 kW; Tbe,nyár=20°C Qhűt=30 kW;
Vel=8000m3/h; 350Pa 3 kW
Alumínium tokos üveg függönyfal: 8,- db
Külső zsaluzia: 320,- m2
Világítótestek elhelyezése épületen belül és kívül: 640,- db
A közbeszerzési eljárás tárgyát képező munkákra vonatkozó részletes műszaki leírás a közbeszerzési
dokumentumok mellékleteként kerül rendelkezésre bocsátásra.
(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 038 - 097145
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Bolgár Oktatási és Kulturális Központ építése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/02/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 23037108203
Postai cím: Csongrádi Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: info@hepzrt.hu
Telefon: +36 306493733
Internetcím(ek): (URL)
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Fax: +36 76324598
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Possibuild Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25516416220
Postai cím: Ady Endre Utca 4.
Város: Hévíz
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8380
Ország: Magyarország
E-mail: possibuildkft@gmail.com
Telefon: +36 205753716
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: 3305440005 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás dátuma: 2022.09.06.
A szerződésmódosítás jogcíme: A Kbt. 141. § (6) bekezdése
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(9)
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:
2022/09/19 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

Kiegészítő szójegyzék

45210000-2
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

578

Kiegészítő szójegyzék

45210000-2

További tárgyak:
71220000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1097 Budapest, Vágóhíd utca 19. (Hrsz: 38257/5)
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Alap kivitelezéshez kapcsolódó munkák
Főbb feladattípusok
a) Bolgár Oktatási és Kulturális Központ kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése
b) Építési kivitelezési feladatok:
- földmunka, alapozás elkészítése
- szigetelések elhelyezése
- vasbeton falak, oszlopok, gerendák elkészítése
- teherhordó főfalak megépítése vázkerámia falazóelemből
- áthidalók elhelyezése
- teljes padló rétegrend kiépítése pince, földszint, 1.emelet (szigetelés, aljzatkészítés, burkolás)
- belső-külső vakolási, felületképzési munkák elvégzése pince, földszint, 1.emelet
- homlokzatszigetelés, felületképzés, homlokzati burkolatok elhelyezése
- gipszkarton falak, álmennyezet készítése pince, földszint, 1.emelet
- külső nyílászárók, zsaluzia elhelyezése teljes homlokzaton
- belső nyílászárók elhelyezése pince, földszint, 1.emelet
- szerelt jellegű válaszfalrendszerek szerelése pince, földszint, 1.emelet
- lakatosszerkezetek elhelyezése (korlátok, angolakna rács, létra)
- zöldtető, teraszok végleges burkolatig elkészülnek
- liftaknák megépítése, felvonók telepítése
- kertépítési munkák elvégzése
- útépítési munkák elkészítése
- kerítés építés
- konyhatechnológia komplett elkészítése
- útcsatlakozás kiépítése
- erősáramú munkák kivitelezése pince, földszint, 1.emelet (mérőhelyek kialakítása, védőcsövezés, vezetékek és
szerelvények elhelyezése, lámpák felszerelése
- napelemes rendszer kiépítése
- video megfigyelő rendszer kiépítése pince, földszint, 1.emelet
- beléptető rendszer kiépítése pince, földszint, 1.emelet
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- WIFI és strukturált hálózat kiépítése pince, földszint, 1.emelet
- tűzjelző rendszer kiépítése pince, földszint, 1.emelet
- villámvédelmi rendszer kiépítése
- 2. és 3. emelet esetében csak a közlekedési rendszerek (lépcső, lift), gépészeti és elektromos csatlakozási pontok
- külső közművek kiépítése
- vízellátás-csatornázás szerelési munkái (csővezetékek, idomok elhelyezése, berendezések telepítése)
- vizesblokkok kialakítása, szerelvényezése pince, földszint, 1.emelet
- hőszivattyú telepítése
- fűtési, hűtési rendszer kiépítése pince, földszint, 1.emelet (padlófűtés, mennyezetfűtés/hűtés, fan-coilok)
- légkezelő telepítése, üzem behelyezése
Zöldtető:
Födémszerkezeten mesterségesen létrehozott, vízelvezetés, vízháztartás, vízszigetelés szempontjából megfelelő
rétegrenddel megépített sík, teraszos vagy maximum 45 fokos hajlásszögű zöldfelület. A zöldtető növényzettel
telepített csapadékvíz ellen szigetelt zárófödém, ahol a szerkezet, a tetőszigetelés és a vegetáció egymással
összehangolt, megtervezett egységet képez.
Kivitelezés főbb mennyiségei:
Teljes nettó alapterület: 3612,- m2
Alap kivitelezési munkás során megvalósuló: 98 db helyiség,
Pinceszinti: 683,61,- m2 területű gépkocsi tároló és 58,2,- m2-es gépkocsi lehajtó műgyanta burkolattal ellátva
Hűtő-fűtő panel: 400,- m2
Vasbeton alaplemez: 1040,- m2-es területen, 60,- cm-es vastagságban, 624,- m3 betonmennyiséggel
Vasbeton fal: 386,- m3
Égetett agyag-kerámia falazat: 3161,- m2
Parketta: 796,- m2
Laminált padló: 490,- m2
Földszinti: 91,43,- m2 hasznos alapterületű, PVC borítású sport funkciójú helyiség hozzá tartozó 12,43,- m2
hasznos alapterületű PVC borítású szertár
Földszinti: 12,- m2 hasznos alapterületű, kerámia burkolatú orvosi szoba
Hőszivattyú: ~180kW-os termikus teljesítménnyel rendelkező, hőszivattyús rendszer: Víz- Sólé hőszivattyú EcoGEO
HP 25-100, hulladékhő hasznosítóval, Qh=22,3-90,3 kW, EER 4,6 Qf=21,1-86,7 kW, COP 4,5 P.elektromos=11,3 kW
Dp. prim.=20KPa V'sec.=10m3/h Dp. sec.=18KPa V'sec.=12,5m3/h 400 V; 3f; 50 Hz; I=45,1 A; P=29,6kW; Szé x ho x
ma 1063x950x886 m=360,- kg
Fan-coil: 38,- db
Légkezelő gép: 1,- db Vbe=8000m3/h; 350Pa Tbe,tél=20°C Qfűt=30 kW; Tbe,nyár=20°C Qhűt=30 kW;
Vel=8000m3/h; 350Pa 3 kW
Alumínium tokos üveg függönyfal: 8,- db
Külső zsaluzia: 320,- m2
Világítótestek elhelyezése épületen belül és kívül: 640,- db
A közbeszerzési eljárás tárgyát képező munkákra vonatkozó részletes műszaki leírás a közbeszerzési
dokumentumok mellékleteként kerül rendelkezésre bocsátásra.
(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: 3305440005
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
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VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Possibuild Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25516416220
Postai cím: Ady Endre Utca 4.
Város: Hévíz
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8380
Ország: Magyarország
E-mail: possibuildkft@gmail.com
Telefon: +36 205753716
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 23037108203
Postai cím: Csongrádi Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: info@hepzrt.hu
Telefon: +36 306493733
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76324598
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A felek a szerződést első alkalommal 2022. május 2. napján módosították (az erről szóló hirdetmény száma:
2022/S 091-249551)
Jelen 2. sz. szerződésmódosítással a Felek a vállalkozási szerződés 1.6. pontját az alábbiak szerint
módosítják:
Eredeti szöveg:
Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítésében - a Kbt. 131. § (2) bekezdése szerint
– Vállalkozó részéről a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlatában megnevezett és az értékelési
részszempontok között szerepeltetett MV-É szakirányú, vagy azzal egyenértékűnek tekintett
jogosultsággal rendelkező szakember, valamint kőművesmester képesítéssel rendelkező szakember
köteles részt venni:
1. és/vagy 2. értékelési szempont:
Szakember neve: Csorba János
Beosztása: MV-É felelős műszaki vezető
Telefonszáma: +3630/439-27-86
3. és/vagy 4. értékelési szempont:
Szakember neve: Tóth István
Beosztása: Kőműves mester
Telefonszáma: +3630/525-38-75
Módosított szöveg:
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Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítésében - a Kbt. 131. § (2) bekezdése szerint
– Vállalkozó részéről a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlatában megnevezett és az értékelési
részszempontok között szerepeltetett MV-É szakirányú, vagy azzal egyenértékűnek tekintett
jogosultsággal rendelkező szakember, valamint kőművesmester képesítéssel rendelkező szakember
köteles részt venni:
1. és/vagy 2. értékelési szempont:
Szakember neve: Szilágyi Antal
Beosztása: MV-É felelős műszaki vezető
Telefonszáma: +3670/434-9055
3. és/vagy 4. értékelési szempont:
Szakember neve: Tóth István
Beosztása: Kőműves mester
Telefonszáma: +3630/525-38-75
Valamint fentiekre tekintettel Felek a vállalkozási szerződés 9.2. pontjának vonatkozó részeit az alábbiak
szerint módosítják:
Eredeti szöveg:
„Vállalkozó részéről felelős műszaki vezető/k1:
név: Csorba János
cím: 6000 Kecskemét, Csongrádi utca 6.
NÜJ szám: 120939437
telefonszám: +3630/439-27-86
e-mail: csorba.janos@hepzrt.hu
…
Vállalkozó részéről felelős műszaki vezető/k3:
név: Tajti Tibor
cím: 8380 Hévíz, Ady Endre utca 4.
NÜJ szám: 428262361
telefonszám: +3630/626-95-14
e-mail: tajti.tibor@possibuild.hu”
Módosított szöveg:
„Vállalkozó részéről felelős műszaki vezető/k1:
név: Szilágyi Antal
cím: 6000 Kecskemét, Csongrádi utca 6.
NÜJ szám: 157263013
telefonszám: +3670/434-9055
e-mail: szilagyi.antal@hepzrt.hu
…
Vállalkozó részéről felelős műszaki vezető/k3:
név: Kovács Tamás
cím: 6000 Kecskemét, Szép Ilonka utca 14.
NÜJ szám: 973878440
telefonszám: +36203599406
e-mail: elektromosterv@gmail.com”
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
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x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: Vállalkozó 2022.07.19. napján tájékoztatta Megrendelőt, hogy a szerződés
megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során az ajánlatában bemutatott a felhívás III.1.3) M/2.1.
pontja szerinti alkalmasság követelmény és a II.2.5.) 1. és 2. értékelési szempont teljesítéséhez bevont
Csorba János szakember helyett a továbbiakban Szilágyi Antal kerül szakemberként bevonásra, aki
Vállalkozó munkavállalója. A Vállalkozó a szakember műszaki-szakmai alkalmassága és az értékelési
szempont vonatkozásában előírt szakmai tapasztalat tekintetében csatolta a releváns dokumentumokat,
melyeket Megrendelő megfelelőnek minősített és erre tekintettel a szakembercseréhez hozzájárul.
Továbbá Vállalkozó 2022.07.19. napján tájékoztatta Megrendelőt, hogy a szerződés megkötését
megelőző közbeszerzési eljárás során az ajánlatában bemutatott a felhívás III.1.3) M/2.2. pontja szerinti
alkalmassági követelmény teljesítéséhez bevont Tajti Tibor szakember helyett a továbbiakban Kovács
Tamás kerül szakemberként bevonásra, aki Vállalkozó munkavállalója. A Vállalkozó a szakember műszakiszakmai alkalmassága vonatkozásában előírt szakmai tapasztalat tekintetében csatolta a releváns
dokumentumokat, melyeket Megrendelő megfelelőnek minősített és erre tekintettel a szakembercseréhez
hozzájárul.
A Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján a 141. § (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés
új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés
módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz
meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési
eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők
(részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé
tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest
jelentős új elemre terjeszti ki.
Ezen konjunktív feltételek mindegyikének megfelel a szerződés módosítása, azaz a szerződésmódosítás
nem lényeges, tekintettel az alábbi körülményekre:
a) pont vizsgálata: Tekintettel arra, hogy a módosítás során egyenértékű végzettséggel és szakmai
tapasztalattal rendelkező szakemberek cseréje valósul meg, az alkalmazott értékelési szempontok egyikét
sem befolyásolja a módosítás, az nem minősül olyan feltételnek, amely ha másképpen szerepelt volna a
szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, akkor ez a körülmény a nyertes ajánlat helyett másik
ajánlat nyertességét tette volna lehetővé.
b) pont vizsgálata: Az érintett szakemberek cseréje a vállalkozói díjat nem befolyásolják. Ebből kifolyólag a
szerződés gazdasági egyensúlya nem változik meg a nyertes ajánlattevő, mint vállalkozó javára.
c) pont vizsgálata: Vállalkozó szerződéses kötelezettsége a szakemberek személyében bekövetkezett
változás révén az eredetihez képest jelentős új elemre nem fog kiterjedni.
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: 3305440005 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 3305440005 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
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Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat (19924/2022)
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: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15735760241
Postai cím: Béke Tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murvai László
Telefon: +36 12379817
E-mail: murvai.laszlo@saldo.hu
Fax: +36 12379813
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.budapest13.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000948092021/
reszletek
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 67 lakásos önkormányzati lakóépület építése
Hivatkozási szám: EKR000948092021
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: 67 lakásos önkormányzati lakóépület építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45211300-2

További tárgyak:

45300000-0
45400000-1

II.2.3) A teljesítés helye:

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1135 Budapest, Petneházy u. 90. (hrsz. 27045)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
1.
1135 Budapest, Petneházy utca 90. szám alatti 27045 helyrajzi számú telken új 67 lakásos önkormányzati
lakóépület kivitelezése
2.
Kivitelezés helyszíne: 1135 Budapest, Petneházy utca 90. (hrsz. 27045)
3.
A beruházás műszaki alapadatai:
- Telek területe: 2729 m2
- Beépített terület: 1689,19 m2
- Zöldfelület területe: 733,44 m2
- Épület össz. szintterülete: 8548,39 m2
- Lakások száma: 67 db
- Parkolók száma: 75 db
4.
Az épület megfelel a passzívház kritériumoknak.
A légtömörség-mérést Ajánlatkérő végezteti el.
5.
A beruházás építési engedélyköteles tevékenység.
6.
A részletes műszaki leírások (kiviteli tervdokumentáció, helyszínrajzok, konszignációk, stb.), valamint a tételes
árazatlan költségvetések – amelyek az árajánlat kötelező formáját is meghatározzák - a dokumentáció mellékletét
képezik.
7.
Ajánlatkérő a 322/2015. Korm.r. 20. §-a szerint 5 %-os tartalékkeretet határoz meg, mely az építési beruházás
teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására
használható fel. A tartalékkeret a szerződés teljesítése során szükségessé váló, a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti pótmunka elvégzésére is felhasználható.
(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 013 - 028297
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: 67 lakásos önkormányzati lakóépület építése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/01/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
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Hivatalos név: FK-RASZTER Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 11887827205
Postai cím: Felsőszinva Utca 73.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3533
Ország: Magyarország
E-mail: kovacsat@fkraszter.hu
Telefon: +36 46531839
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 46530412
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 4618200300 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VII.2) pont folyt.
A termékcserék egymással műszakilag teljes mértékben egyenértékűek, egymással teljes egészében
megfeleltethetőek, amelyet a Vállalkozó a termékekre vonatkozó teljesítménynyilatkozatokkal igazolt
a Megrendelő részére. A termékcserékhez műszaki szempontból a tervező, a műszaki ellenőr és a
létrejövő építmény üzemeltetője külön nyilatkozattal hozzájárult. A módosítás kiváltó oka a termékcserék
végrehajtása, így a a módosítás nem jelentős, hiszen nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek
ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett
ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna
[műszakilag egyenértékű termékcsere történik]; a módosítás a Szerződés gazdasági egyensúlyát a
Vállalkozó javára nem változtatja meg [a módosítás a Szerződés egyéb feltételeire, illetve a vállalkozói
díjra nem hat ki vagy megtakarítást eredményez]; módosítás a Szerződés tárgyát az eredeti szerződésben
foglalt vállalkozói kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki [a módosítás nem keletkeztet
új
vállalkozói kötelezettséget].
- A helyettesítő technológiák egymással műszakilag teljes mértékben egyenértékűek, egymással teljes
egészében
megfeleltethetőek, amelyhez műszaki szempontból a tervező, a műszaki ellenőr és a létrejövő építmény
üzemeltetője külön nyilatkozattal hozzájárult. A módosítás kiváltó oka a jelen pont szerinti, az eredetivel
egyenértékű technológiaváltoztatás, nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna
a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevők részvételét
vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna [műszakilag egyenértékű
technológiaváltás történik]; a módosítás a Szerződés gazdasági egyensúlyát a Vállalkozó javára nem
változtatja meg [a módosítás a Szerződés egyéb feltételeire, illetve a vállalkozói díjra nem hat ki vagy
megtakarítást eredményez]; módosítás a Szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt vállalkozói
kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki [a módosítás nem keletkeztet új vállalkozói
kötelezettséget]. Tételes indoklás: A műgyanta bevonat
üzemeltetés szempontjából kedvezőbb, mint az aszfaltozott felület, jobban takarítható és esztétikusabb
kivitelt eredményez. Műszakilag nem jelentős a változás, mivel funkcionálisan ugyanazt biztosítja
mindkét felület. Az emberi erőforrás igény és a kivitelezésre fordított idő azonos a megvalósítás
területén.Kavicsterítés helyett a karbantartási helyekhez járólapok kerülnek elhelyezésre. A változtatás
a karbantartási munkák biztonságosabbá tétele miatt készül. A látszóbordás álmennyezet üzemeltetés
szempontjából kedvezőbb, mint a rejtett bordás felület. Műszakilag nem jelentős a változás, mivel

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

587

funkcionálisan ugyanazt biztosítja mindkét felület. Az emberi erőforrás igény és a kivitelezésre fordított
idő azonos a megvalósítás területén. A klinkerburkolat homlokzati felület helyett vakolt felület
készül. Funkcióban nincs változás, kizárólag az épület esztétikai megjelenése változik. A belső udvari
rámpa melletti növényfal elhagyása miatt annak tartószerkezetére sincs szükség. A rámpa melletti
melvédfal kerül megemelésre. A tervezett funkcióra nincs hatással. A tervezői szabadság alapján került
megtervezésre, csak vizuális értéket ad az épület megjelenéséhez.
- Megrendelő kapcsolattartói között személyi változás történt, amelyre tekintettel a Szerződés szerinti
kapcsolattartási adatokat módosítani szükségesA Kbt. 138. § (2) bekezdése alapján a Vállalkozó a
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG felelős műszaki vezetője helyett új szakembert kíván
bevonni. A Vállalkozó erre tekintettel benyújtotta az új szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát,
rendelkezésre állási nyilatkozatát, valamint a végzettséget és képzettséget igazoló dokumentumok
egyszerű másolatát. Megrendelő a benyújtott dokumentumok alapján megállapította, hogy az új
szakember a korábban megjelölt szakemberhez képest egyenértékű módon megfelel, továbbá a minőségi
értékelési szempont szerinti, passzívház kivitelezésében szerzett szakmai gyakorlata 68 hónap, amely
meghaladja a korábban megjelölt szakember szakmai gyakorlatát (35 hónap). A személycserék miatti
módosítás nem jelentős, mivel nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a
szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevők részvételét vagy
a
nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna [kapcsolattartói személyváltozás,
illetve egyénértékű módon megfelelő szakember-változás történik]; a módosítás a Szerződés gazdasági
egyensúlyát a Vállalkozó javára nem változtatja meg [a módosítás a Szerződés egyéb feltételeire, illetve
a vállalkozói díjra nem hat ki]; módosítás a Szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt vállalkozói
kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki [a módosítás nem keletkeztet új vállalkozói
kötelezettséget].
Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdése szerinti jogcím: Az elmaradó munkatételek nem változtatják meg a
szerződés általános jellegét és illeszkednek az eredeti szerződés jellegéhez, mivel a megjelölt tételek a
Szerződés teljesítése során létrejövő építmény funkciójának változásához nem vezetnek, a megjelölt
tételek a Szerződés eredményére lényeges kihatással nincsenek. A fenti munkatételek elmaradásához
műszaki szempontból a tervező, a műszaki ellenőr és a létrejövő építmény üzemeltetője külön
nyilatkozattal hozzájárult. A módosítás kiváltó oka a Szerződés értékének csökkenése egyes munkatételek
elhagyására tekintettel, ezért a Felek a Szerződés ide vonatkozó rendelkezéseinek módosítását a Kbt.
141. § (2) és (3) bekezdése alapján végzik el. Megrendelő továbbá nyilatkozza, hogy a Kbt. 141. § (3)
bekezdésben foglaltak szerinti körülmény nem áll fenn.
A szerződésmódosítás időpontja: 2022.09.13.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
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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: Jogorvoslati kérelmek
benyújtása a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/19 (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:

45211300-2

További tárgyak:

45300000-0

Kiegészítő szójegyzék

45400000-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1135 Budapest, Petneházy u. 90. (hrsz. 27045)
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
1.
1135 Budapest, Petneházy utca 90. szám alatti 27045 helyrajzi számú telken új 67 lakásos önkormányzati
lakóépület kivitelezése
2.
Kivitelezés helyszíne: 1135 Budapest, Petneházy utca 90. (hrsz. 27045)
3.
A beruházás műszaki alapadatai:
- Telek területe: 2729 m2
- Beépített terület: 1689,19 m2
- Zöldfelület területe: 733,44 m2
- Épület össz. szintterülete: 8548,39 m2
- Lakások száma: 68 db
- Parkolók száma: 75 db
4.
Az épület megfelel a passzívház kritériumoknak.
A légtömörség-mérést Ajánlatkérő végezteti el.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

589

5.
A beruházás építési engedélyköteles tevékenység.
6.
A részletes műszaki leírások (kiviteli tervdokumentáció, helyszínrajzok, konszignációk, stb.), valamint a tételes
árazatlan költségvetések – amelyek az árajánlat kötelező formáját is meghatározzák - a dokumentáció mellékletét
képezik.
7.
Ajánlatkérő a 322/2015. Korm.r. 20. §-a szerint 5 %-os tartalékkeretet határoz meg, mely az építési beruházás
teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására
használható fel. A tartalékkeret a szerződés teljesítése során szükségessé váló, a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti pótmunka elvégzésére is felhasználható.
(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: 4969515727
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: FK-RASZTER Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 11887827205
Postai cím: Felsőszinva Utca 73.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3533
Ország: Magyarország
E-mail: kovacsat@fkraszter.hu
Telefon: +36 46531839
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 46530412
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): Eredeti 3.1. pont: "A szerződés szerinti nettó vállalkozói díj – a Vállalkozó nyertes ajánlata
alapján: 4.398.286.000,- Ft + 219.914.300,- Ft (5 %) tartalékkeret, összesen 4.618.200.300,- Ft; azaz nettó
négymilliárdhatszáztizennyolcmilliókétszázezer-háromszáz forint."
Módosított 3.1. pont: "A szerződés szerinti nettó vállalkozói díj – a Vállalkozó nyertes ajánlata és a
Szerződés 1. számú módosítása alapján: 4 732 872 121,- Ft + 236 643 606,- Ft (5 %) tartalékkeret,
összesen 4 969 515 727,- Ft; azaz nettó négymilliárd-kilencszázhatvankilencmillió-ötszáztizenötezerhétszázhuszonhét forint."
Eredeti 3.2. pont: "A Megrendelő kizárólag az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és
biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására nettó 219.914.300,- forintos
tartalékkeretet biztosít, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-a szerint. "
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Módosított 3.2. pont: "A Megrendelő kizárólag az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és
biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására nettó 236 643 606,- forintos
tartalékkeretet biztosít, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-a szerint."
Eredeti 4.6. pont: "A Megrendelő előleget biztosít, legfeljebb a szerződésben foglalt - tartalékkeret és
általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb
250 millió forint erejéig, azaz kétszázötvenmillió Ft összegre."
Módosított 4.6. pont: "biztosít, amelynek összege legfeljebb 650 000 000 Ft. Felek rögzítik, hogy az előleg
első részletét, azaz 250 000 000 Ft-ot a munkaterület átadását követő 15 napon belül, az előleg második
részletét a NILAN légtechnikai eszközök, a betonacélok, a sütő és főzőlapok, a nyílászáró tokszerkezetek, a
hőhídmegszakító elemek és a falazóanyagok megvásárlását, megrendelését igazoló tárolási nyilatkozatok,
illetve gyártásba vételi nyilatkozatok átadását követően 15 napon belül, a megvásárolt, illetve megrendelt
építőanyagok, beépítésre kerülő termékek ellenértékének megfelelő, de legfeljebb 400 000 000 Ft
összegben fizeti meg."
Eredeti 6.1. pont: "A Vállalkozó a Szerződés megkötése után 15 (tizenöt) naptári napon belül „Jól
teljesítési” (továbbiakban: Megvalósítási) biztosítékot (5. számú melléklet) köteles biztosítani, az elfogadott
nettó (tartalékkeret nélküli) ajánlati ár 5 %-ára."
Módosított 6.1. pont: "A Vállalkozó a Szerződés megkötése után 15 (tizenöt) naptári napon belül „Jól
teljesítési” (továbbiakban: Megvalósítási) biztosítékot (5. számú melléklet) köteles biztosítani, az elfogadott
nettó (tartalékkeret nélküli) ajánlati ár 5 %-ára, azaz összesen 236 643 606,- Ft összegben."
Eredeti 6.3. pont: "A Vállalkozó a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként
jótállási biztosítékot nyújt a szerződés tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatásának 5%-ával
megegyező mértékben, azaz összesen 219.914.300,- Ft összegben."
Módosított 6.3. pont: "A Vállalkozó a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként
jótállási biztosítékot nyújt a szerződés tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatásának 5%-ával
megegyező mértékben, azaz összesen 236 643 606,- Ft összegben."
14.3. pontban Kézér Gyula megrendelői kapcsolattartó helyett Krajczár-Somló Júlia, Kneifel Csilla Noémi
MV-ÉG felelős műszaki vezető helyett Fodor János Krisztián.
Árazott költségvetések és ütemtervek módosítása a szerződésmódosító okiratban foglaltak szerint:
- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapján termékcsere miatt módosuló tételek:
M-42-012-1.1.1.1.1.4-0220521, 42-071-1-0150103, M-44-001-2.2.1, M-44-001-1.12 - M-45-001-1.13,
45-003-1.2, M-50-1, M-44-029-1.1.1 KT-01, Alumínium kavicsléc, Egyedi beton elemek, Gyepszőnyeg,
M-45-001.1, M-44-001-1.1 - M-44-011-11., M-45-001.2 helyett K-42-012-1.1.1.1.1.4-1, K 42-071-1-1,
45-001-31.1.1.0-0000000, 45-001-31.1.1.0-0000000, K 45-003-1, K-50-1, M-44-029-1.1.1 KT-01, Műanyag
kavicsléc, Kombinált kerti faépítmények, Gyeptelepítés, 45-001-31.1.1.0-0000000, M-44-001-1.1K M-44-011-11.K, M-45-001.2.
- Elmaradó munkatételek: 48-007-41.3.1.2-0113323, M-42-022-2.1.2.2.2-1, 45-004-1-15., 45-004-1-29.,
47-000-1.21.2.2.1.1-0415526, M-50-2.
- Eredetivel egyenértékű technológiaváltás miatt módosuló tételek: 63-103-1.11.1.1-0750202
63-103-1.21.1.2-0750005 63-103-1.31.1.1-0750201 61-003-2.1-0710010, 48-005-1.66.1-0133142,
39-004-3.3.1.1.-0212209, 42-061-1.6-0224011, M-50-3 helyett K-31-031-1.3.1, M-48-003-5, K
39-004-3.3.1.1.-1, M-36-006-3.1.1.1-0415921, 45-004-3-0990114.
- Közösségi használatra szánt helyiségek (játszó szoba, mosó helyiség, pihenő szoba, multifunkcionális
helyiség) kivitelezése helyett további 1 lakás kialakítása.
- Az eredetileg betervezett autótöltő helyett minden parkolóhelyhez kizárólag a csatlakozás
lehetőségének kiépítése.
- Új hűtési és fűtési rendszer kialakítása.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
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pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti jogcím: A 2022. február 24. napján
kitört orosz-ukrán háború közvetve és közvetlenül is érinti a Szerződés teljesítését az emiatt kialakult
építőanyagár emelkedés, akadozó alapanyag beszerzés, termelés-kivitelezés lelassulása, szállítási
nehézségek, üzemanyagár drágulása, valamint az üzemeltetéshez (hűtés, fűtés, szellőzés, autótöltés,
elektromos árammal működő készülékek ellátása stb.) szükséges energiaellátás jövőbeli bizonytalansága.
E körben a Felek hivatkoznak az ÉVOSZ és a Közbeszerzési Hatóság az orosz-ukrán háború által kiváltott
üzleti kockázatok csökkentéséről szóló ajánlására [2022. március 23.]. Az orosz-ukrán háború által kiváltott,
Magyarországot is érintő szankciós intézkedésekre, az energiaellátás jövőbeli bizonytalanságára, valamint
a jelentősen megemelkedett energiaárakra tekintettel Megrendelő a Szerződés teljesítése során létrejövő
építmény hűtési és fűtési rendszereit a jelen módosítás érekében átterveztette annak érdekében, hogy
az üzemeltetés során jelentős energiamegtakarítás legyen elérhető; az áttervezett műszaki tartalom a
Szerződés 3. sz. mellékletét képező árazott költségvetésben átvezetésre kerül. Energetikai oldalról az új
megoldás biztosítja a központi rendszerek energiahatékonyságát azzal, hogy a hőszállítási veszteségek
teljes egészében kiküszöbölhetők. Ezek a veszteségek még egy modern ház esetében is elérhetik a teljes
energiafelhasználás 30%-át, ami egy 67 lakásos lakóház esetében éves szinten a jelen okirat aláírásakor
ismert energiaárak mellett a nettó 18 120 157,6 Ft összeget is elérheti. Az orosz-ukrán háború által
kiváltott, Magyarországot is érintő szankciós intézkedésekre, az energiaellátás jövőbeli bizonytalanságára,
valamint a jelentősen megemelkedett energiaárakra tekintettel Megrendelő a közösségi használatra szánt
helyiségek (játszó szoba, mosó helyiség, pihenő szoba, multifunkcionális helyiség) kivitelezésétől eltekint,
mivel azok üzemeltetése a jelen okirat aláírásakor ismert költségek figyelembe vételével évente nettó 32
624 761,6 Ft összeget is elérheti. A
közösségi használatra szánt helyiségek helyett további 1 lakás kerül kialakításra, amelyet a Felek
a Szerződés szerinti tartalékkeret terhére, pótmunkaként számolnak el egymással. Az orosz-ukrán
háború által kiváltott, Magyarországot is érintő szankciós intézkedésekre, az energiaellátás jövőbeli
bizonytalanságára, valamint a jelentősen megemelkedett energiaárakra tekintettel Megrendelő a
Szerződés teljesítése során létrejövő építménybe eredetileg betervezett autótöltőt nem építi ki, ezen tétel
elmarad, helyette minden parkolóhelyhez kizárólag a csatlakozás lehetőségét építi ki. Ekként az autótöltés
nem az üzemeltetés költségeit fogja növelni, hanem a fogyasztásmérés az adott parkolóhelyhez tartozó
lakások saját elektromos mérőjéről történik. Ez jelentős költségmegtakarítást eredményez a Megrendelő
számára, mivel nem piaci áron az üzemeltetés költségeként jelentkezik az autótöltés energiadíja, hanem
az a lakossági fogyasztó részéről merül fel, amelyet a számára jogszabályban biztosított kedvezőbb,
rezsicsökkentéssel érintett áron kell megfizetnie. A jelen okirat aláírásakor ismert energiaárak mellett e
megtakarítás az üzemeltető számára éves szinten nettó 972 000 Ft összeget is elérheti. Az orosz-ukrán
háború okán kialakult építőanyagár emelkedés, akadozó alapanyag beszerzés, termelés-kivitelezés
lelassulása, szállítási nehézségek, üzemanyagár drágulása miatt a Vállalkozó nettó 430 261
102 Ft áremelési kérelemmel fordult a Megrendelőhöz, amelyben tételesen alátámasztotta az áremelés
okait és megjelölte az érintett munkatételeket / munkanemeket. Vállalkozó nyilatkozza, hogy a
kérelmében megjelölt áremelés kizárólag a rendes vállalkozói kockázatot meghaladó áremelési igényt
jelent, mivel az ajánlattétel során előrelátható rezsióradíj-emelési tendenciát a Vállalkozó az árképzésénél
és kockázatviselésénél figyelembe vette (a jelen okirat aláírásakor ennek értéke nagyságrendileg 643
006 365 Ft), továbbá számolt a tervezhető inflációval az anyagár-emelkedéseknél és részben viseli a nem
tervezett anyagár-emelést is (a jelen okirat aláírásakor az anyagár-emelkedés mindösszesen 779 423
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487 Ft). Az orosz-ukrán háború okán kialakult építőanyagár emelkedés, akadozó alapanyag beszerzés,
termelés-kivitelezés lelassulása, szállítási nehézségek, üzemanyagár drágulása miatt a Vállalkozó az előleg
megemelésére irányuló kérelemmel fordult a Megrendelőhöz, amelyben részletesen alátámasztotta, miért
szükséges a kérelemben megjelölt építőanyagokat előzetesen beszerezni. Az előleg megemelésére az
építőanyagok – a kivitelezés ütemezéséhez képest – korábbi beszerzése és a beszerzés előfinanszírozása
érdekében kerül sor annak érdekében, hogy a további áremelés hatása megelőzhető legyen és az
építőanyagok akadálytalanul rendelkezésre álljanak. A módosítást tehát olyan körülmények tették
szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; a módosítás
nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét [a vállalkozói díj és a műszaki tartalom részleges
módosulása a Szerződés általános jellegét nem változtatja meg, ugyanakkor a Szerződés teljesítése során
létrejövő építmény rendeltetésszerű megvalósításához ezen módosítások elengedhetetlenek, a beruházás
befejezésével, a közbeszerzési eljárás tárgya szerinti funkciójú építmény valósul meg]; az ellenérték
növekedése nem haladja meg a Szerződés értékének 50%-át [a Szerződés értékének 50%-a tartalékkerettel
együtt nettó 2 309 100 150,- Ft, a jelen pont szerinti módosítás értéke mindösszesen tartalékkerettel
együtt nettó 400 017 357,- Ft].
Kbt. 141. § (6) bekezdése szerinti jogcím:
- A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapján az árazott költségvetés tételei
tekintetében egyeztetést folytattak le, amely eredményeként a beépítésre kerülő egyes tételeket
véglegesítették.
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: 4618200300 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 4969515727 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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Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (18807/2022)
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: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58265622
Postai cím: Kőrösi Út. 190.
Város: Gyál
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2360
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mészáros Sándor
Telefon: +36 29340010
E-mail: dr.meszarossandor@dpmv.hu
Fax: +36 29341518
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dpmv.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretszerződés szakmai anyagok beszerzésére
Hivatkozási szám: EKR000467652019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
42130000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Húzásbiztos, univerzális csőkötő idomok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

42130000-9

További tárgyak:
44132000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2360 Gyál, Kőrösi Út. 190.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Ajánlatkérő keretszerződést kíván kötni a közbeszerzési dokumentáció részét képező tétellistában szereplő
húzásbiztos, univerzális csőkötő idomokra. Ajánlatkérő 36 hónapos időtartamú, értékalapú keretszerződést kíván
kötni nettó 85.002.963 Ft keretösszeg figyelembevételével. Ajánlatkérő ezen keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási
kötelezettséget. Ajánlatkérő által beszerzendő anyagok a szerződés teljes időtartamára kalkulált, tájékoztató
jellegű mennyiségei az alábbiak:
Univerzális csőjavítók: 1143 db.
Az egyes beszerzendő anyagok elvárt műszaki paramétereit a műszaki leírás tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő köteles konszignációs raktár működtetésére a szerződés teljes időtartama alatt, az Ajánlatkérő
saját tulajdonában álló raktárhelyiségben. A konszignációs raktárban a nyertes ajánlattevő a tárgyhónap utolsó
napján köteles legalább az árazótáblázatban „minimális készlet” oszlopban megjelölt darabszámú terméket
tárolni, és azt kivételezés esetén a következő tárgyhónap utolsó napjáig újra feltölteni. A konszignációs raktárból
Ajánlatkérő által kivételezett termékekkel Felek a tárgyhónap utolsó napján számolnak el, számla kiállítására
nyertes ajánlattevő kizárólag a kivételezett termékek tekintetében jogosult.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 008 - 015021
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Húzásbiztos, univerzális csőkötő idomok
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/12/12 (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: INTEREX-WAGA KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23564433
Postai cím: Sárkeresztúri Út 14/b
Város: SZÉKESFEHÉRVÁR
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: info@interex-waga.hu
Telefon: +36 22503426
Internetcím(ek): (URL) www.interex-waga.hu
Fax: +36 22503427
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: 85002963 Pénznem: HUF
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás aláírásának időpontja: 2022.08.29.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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:
2022/09/19 (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):

42130000-9
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

42130000-9

További tárgyak:
44132000-4
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2360 Gyál, Kőrösi Út. 190.

Kiegészítő szójegyzék
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VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő keretszerződést kíván kötni a közbeszerzési dokumentáció részét képező tétellistában szereplő
húzásbiztos, univerzális csőkötő idomokra. Ajánlatkérő 36 hónapos időtartamú, értékalapú keretszerződést kíván
kötni nettó 85.002.963 Ft keretösszeg figyelembevételével. Ajánlatkérő ezen keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási
kötelezettséget. Ajánlatkérő által beszerzendő anyagok a szerződés teljes időtartamára kalkulált, tájékoztató
jellegű mennyiségei az alábbiak:
Univerzális csőjavítók: 1143 db.
Az egyes beszerzendő anyagok elvárt műszaki paramétereit a műszaki leírás tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő köteles konszignációs raktár működtetésére a szerződés teljes időtartama alatt, az Ajánlatkérő
saját tulajdonában álló raktárhelyiségben. A konszignációs raktárban a nyertes ajánlattevő a tárgyhónap utolsó
napján köteles legalább az árazótáblázatban „minimális készlet” oszlopban megjelölt darabszámú terméket
tárolni, és azt kivételezés esetén a következő tárgyhónap utolsó napjáig újra feltölteni. A konszignációs raktárból
Ajánlatkérő által kivételezett termékekkel Felek a tárgyhónap utolsó napján számolnak el, számla kiállítására
nyertes ajánlattevő kizárólag a kivételezett termékek tekintetében jogosult.
(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: 85002963
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: INTEREX-WAGA KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23564433
Postai cím: Sárkeresztúri Út 14/b
Város: SZÉKESFEHÉRVÁR
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: info@interex-waga.hu
Telefon: +36 22503426
Internetcím(ek): (URL) www.interex-waga.hu
Fax: +36 22503427
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):
Vevő és Eladó 2019.12.12-én szerződést kötöttek a „Keretszerződés szakmai anyagok beszerzésére”
tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás 1. részének eredményeként, melyet két alkalommal módosítottak a Kbt.
141.§ (2) bekezdése szerint az EUR/HUF árfolyam előre nem látható emelkedése okán, amelyek alapján a
szerződéses egységárakat összesen 10 %-ot meg nem haladó mértékben emelték. A Felek ezen szerződést
közös akarattal ismételten módosítják, és a szerződéses egységárakat 16 %-al megemelik.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
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pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: Felek a szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának megfelelően
módosítják. A szerződésmódosítás az alábbiak szerint felel meg ezen jogszabályi rendelkezésben foglalt
feltételeknek:
1) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket Vevő kellő gondossággal eljárva nem
láthatott előre. A szerződés módosítását két, a szerződéskötéskor előre nem látható körülmény indokolja:
a) a szerződés tárgyát képező termékek tekintetében jelentős áremelkedés következett be a 2022.02.24én megindult orosz-ukrán háborúval összefüggésben, tekintettel arra, hogy a termékek gyártásához
szükséges fémalapanyagok piacán ellátási hiány következett be. Eladó által szállított termékek gyártója
által kiadott, az áremelés okaira és mértékére vonatkozó tájékoztatás a szerződésmódosítás 1. sz.
mellékletét képezi. A tájékoztatásnak megfelelően a jelen szerződéssel érintett termékek Euróban
kifejezett egységárai tekintetében 10 %-os áremelkedés következett be.
b) a szerződéskötést követően jelentősen emelkedett a Forint Euróhoz képest meghatározott
árfolyama, amely hatással van Eladó költségszerkezetére, mivel valamennyi általa megajánlott terméket
külföldi gyártótól szerzi be, euró alapú elszámolásban. Az eredeti szerződés megkötésének napján
irányadó, Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyam 329,56 Ft/EUR volt, míg a jelen
szerződésmódosítás tekintetében figyelembevett, 2022. augusztus 11-én irányadó árfolyam 394,59 Ft volt.
Felek rögzítik, hogy a 340 Ft/EUR árfolyamot tekintik olyan értéknek, amelynek lehetőségével Eladónak
saját kockázatából fakadóan az ajánlattétel során számolnia kellett, ezért az áremelés mértékeként a
tényleges árfolyamnövekedés és ezen saját kockázati érték különbözetét határozzák meg, amelynek
megfelelően az árfolyamnövekedés okán figyelembe vett áremelkedés mértéke 16 %.
b) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, mivel Felek csak az egyes termékek
egységárait módosítják.
c) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
Vevő a fenti 1) pontban megjelölt két tényező kumulált hatását fogadja el az Eladónál jelentkező, igazolt
áremelkedés mértékének, amelyből szükséges továbbá levonni a korábbi szerződésmódosítások során
érvényesített áremelés mértékét. A szerződéses egységárakat Felek ennek megfelelően az alábbi számítás
szerint, összesen 16 %-al emelik.
Teljes emelés mértéke az alapárhoz képest: (ALAPÁR * 1,1 * 1,16) = 27,6 %
Emelés mértéke az aktuális egységárakhoz képest: 127,6/110 % = 16 %
A szerződés II.2.4. pont szerinti keretösszege nem módosul.
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: 85002963 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 85002963 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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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (19705/2022)
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: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15727000207
Postai cím: Városháza Tér 1
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pintér Tamás
Telefon: +36 25544312
E-mail: polgarmester@dunaujvaros.hu
Fax: +36 25544190
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dunaujvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közlekedésfejlesztések Dunaújvárosban
Hivatkozási szám: EKR000197922021
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: Gazdaság-közlekedésfejl. (út és közvilágítás)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

További tárgyak:
45233000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 2400 Dunaújváros, Szigeti út és Magyar út
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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TOP-6.1.5-15-DU1-2016-00001 Gazdaságfejlesztés ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Dunaújvárosban
projekt keretében
Dunaújváros Megyei Jogú város belterületén található érintett útszakaszok felújítása: 1037 m.
2. 51124.j. Dunaújvárosi bekötő út 1+753-2+000km szakasza (Magyar út), csatlakozva a korábban felújított
szakaszhoz illetve a felújított hídhoz.
3. 51317.j. Dunaújváros hajóállomáshoz vezető út 0+000- 0+789 km szakasza (Szigeti út), teljes hosszban.
Közvilágítás fejlesztése:
2-3. szakasz (Magyar út - Szigeti út)
lámpatest csere 3 db
kandeláber bontás 21 db
kandeláber elhelyezés 36 db
Építési engedély köteles tevékenység.
A teljesítés helyszíne (a II.2.3. pontban karakterszám korlátozás miatt nem fér el a teljes helyszín megjelölés):
2400 Dunaújváros, Szigeti út (hrsz. 3358, 0+000-0+790 km szelvényszám, 51317 útszám), Magyar út (hrsz. 2848/4,
1+753-2+000 km szelvényszám, 51124 útszám), kövilágítás: 51124 j. út 1+753-2+000 km, 51317 j. út 0+00-0+790
km
Továbbiakat ld. közbeszerzési dokumentumok.
Irányadók a pályázati felhívás feltételei: https://www.palyazat.gov.hu/top-615-15-gazdasgfejlesztst-s-a-munkaermobilits-sztnzst-szolgl-kzlekedsfejleszts
Ajánlatkérő a projekt elszámolhatósága érdekében köteles alkalmazni az Építési normagyűjtemény előírásait.
Kérjük, hogy az ajánlat összeállításakor vegyék figyelembe az Építési normagyűjtemény adatait és előírásait.
Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (6) c) szerint előírja, hogy érvénytelen az ajánlat, ha bármely beárazott költségvetési
tételsor anyag + díj ára meghaladja az Építési normagyűjtemény szerint elszámolható összeget.
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 jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
A nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő szerződés teljesítésére irányadó a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 28. §.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.5-15-DU1-2016-00001
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 057 - 148377
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Gazdaság-közlekedésfejl. (út és közvilágítás)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/03/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: 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/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: 242084651 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
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Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/19 (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:

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

További tárgyak:
45233000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 2400 Dunaújváros, Szigeti út és Magyar út
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
TOP-6.1.5-15-DU1-2016-00001 Gazdaságfejlesztés ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Dunaújvárosban
projekt keretében
Dunaújváros Megyei Jogú város belterületén található érintett útszakaszok felújítása: 1037 m.
2. 51124.j. Dunaújvárosi bekötő út 1+753-2+000km szakasza (Magyar út), csatlakozva a korábban felújított
szakaszhoz illetve a felújított hídhoz.
3. 51317.j. Dunaújváros hajóállomáshoz vezető út 0+000- 0+789 km szakasza (Szigeti út), teljes hosszban.
Közvilágítás fejlesztése:
2-3. szakasz (Magyar út - Szigeti út)
lámpatest csere 3 db
kandeláber bontás 21 db
kandeláber elhelyezés 36 db
Építési engedély köteles tevékenység.
A teljesítés helyszíne (a II.2.3. pontban karakterszám korlátozás miatt nem fér el a teljes helyszín megjelölés):
2400 Dunaújváros, Szigeti út (hrsz. 3358, 0+000-0+790 km szelvényszám, 51317 útszám), Magyar út (hrsz. 2848/4,
1+753-2+000 km szelvényszám, 51124 útszám), kövilágítás: 51124 j. út 1+753-2+000 km, 51317 j. út 0+00-0+790
km
Továbbiakat ld. közbeszerzési dokumentumok.
Irányadók a pályázati felhívás feltételei: https://www.palyazat.gov.hu/top-615-15-gazdasgfejlesztst-s-a-munkaermobilits-sztnzst-szolgl-kzlekedsfejleszts
Ajánlatkérő a projekt elszámolhatósága érdekében köteles alkalmazni az Építési normagyűjtemény előírásait.
Kérjük, hogy az ajánlat összeállításakor vegyék figyelembe az Építési normagyűjtemény adatait és előírásait.
Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (6) c) szerint előírja, hogy érvénytelen az ajánlat, ha bármely beárazott költségvetési
tételsor anyag + díj ára meghaladja az Építési normagyűjtemény szerint elszámolható összeget.
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
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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 jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
A nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő szerződés teljesítésére irányadó a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 28. §.
(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: 120
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: 291716529
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult 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/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
2. A szerződés módosítás indoka
2.1. Vállalkozó hivatalos jelzése alapján 2022.06.14-én az alábbi akadályközléssel állt elő:
A Szigeti úton a 0+400km szelvény szerinti jobb oldalon a zöld területben épülő buszmegálló helyén
korábban a kikötőbe vezető középfeszültségű földkábeleket tártak fel. Az Eon Magyarország Zrt.
területgazdájával és a Műszaki Ellenőrrel a kábelek és a buszmegálló helye megtekintetésre került. Az
Eon Magyarország Zrt. területgazdája jelezte, hogy a feltárt kábeleket szűkséges védelembe helyezni.
Kivitelező jelezte, hogy a buszmegálló és környezetének az építését felfüggeszti mivel a kábelek
védelembe helyezése nélkül a munka folytatása veszélyes.
Ezen védelembe helyezés módjáról a megoldást és a készített műszaki dokumentumot az E.ON
2022.07.04-i egyeztetésen fogadta el.
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2.2. A fenti 2.1. pontan részletezettek szerint, az E.ON villamoskábel (a jelenleg előírás szerint elvárt 90
cm helyett ~40-50 cm-en tárták fel) elhelyezkedése nem volt megállapítható a terveken és az e-közmű
térképen sem, ezen okok miatt indokolt és szükséges a védelembe helyezés. A Kivitelező által jelzett
akadály előre nem látható okok miatt állt elő, azonban annak elhárításához, a védelembe helyezés műszaki
megoldásának az elfogadásához az E.ON Zrt. hozzájárulása volt szükséges.
Fentiek okán, a kivitelezői jelzés és az elfogadás között eltelt 20 napos fennakadás miatt, a kivitelezés
határidejének hosszabbítása indokolt.
A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, a módosítást olyan körülmények tették
szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre; és az ellenérték
növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, tekintettel arra, hogy nem változik
az ellenérték.
3. A szerződés módosítás tárgya
1. A Felek a Kbt. 141. § (4) c) pontja alapján – figyelemmel a vállalkozási szerződés 2.7. pontjában előírtak
szerint valamint a Közbeszerzések Tanácsának irányadó joggyakorlatára is – a Szerződést az alábbiak
szerint módosítják, a fenti 2.1-2.2 pontok szerint.
2. A közbeszerzés során a közlekedésre alkalmas út kialakításának használhatóságának, illetve az ott futó
közművezetékek zavartalan szolgáltatási ellátásának biztosítása érdekében a Felek megállapodnak abban,
hogy a fentiek szerinti határidő változást a kivitelező az e-naplóban kezdeményezte, amit műszaki ellenőr
és a szolgáltató területi képviselője is megerősített.
3. A Szerződés 2.7. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A szerződés teljesítésének határideje: 140 nap. Megrendelő előteljesítést elfogad. Vállalkozó
előteljesítésre, előzetes átadásra jogosult. Vis-maior (előre nem látható és elháríthatatlan természeti
katasztrófa, illetve társadalmi esemény) esetén a teljesítési határidőt a Felek méltányosan
meghosszabbíthatják, a Kbt. 141. §-a szerint.”
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. A szerződés módosítás indoka
2.1. Vállalkozó hivatalos jelzése alapján 2022.06.14-én az alábbi akadályközléssel állt elő:
A Szigeti úton a 0+400km szelvény szerinti jobb oldalon a zöld területben épülő buszmegálló helyén
korábban a kikötőbe vezető középfeszültségű földkábeleket tártak fel. Az Eon Magyarország Zrt.
területgazdájával és a Műszaki Ellenőrrel a kábelek és a buszmegálló helye megtekintetésre került. Az
Eon Magyarország Zrt. területgazdája jelezte, hogy a feltárt kábeleket szűkséges védelembe helyezni.
Kivitelező jelezte, hogy a buszmegálló és környezetének az építését felfüggeszti mivel a kábelek
védelembe helyezése nélkül a munka folytatása veszélyes.
Ezen védelembe helyezés módjáról a megoldást és a készített műszaki dokumentumot az E.ON
2022.07.04-i egyeztetésen fogadta el.
2.2. A fenti 2.1. pontan részletezettek szerint, az E.ON villamoskábel (a jelenleg előírás szerint elvárt 90
cm helyett ~40-50 cm-en tárták fel) elhelyezkedése nem volt megállapítható a terveken és az e-közmű
térképen sem, ezen okok miatt indokolt és szükséges a védelembe helyezés. A Kivitelező által jelzett
akadály előre nem látható okok miatt állt elő, azonban annak elhárításához, a védelembe helyezés műszaki
megoldásának az elfogadásához az E.ON Zrt. hozzájárulása volt szükséges.
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Fentiek okán, a kivitelezői jelzés és az elfogadás között eltelt 20 napos fennakadás miatt, a kivitelezés
határidejének hosszabbítása indokolt.
A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, a módosítást olyan körülmények tették
szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre; és az ellenérték
növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, tekintettel arra, hogy nem változik
az ellenérték.
3. A szerződés módosítás tárgya
1. A Felek a Kbt. 141. § (4) c) pontja alapján – figyelemmel a vállalkozási szerződés 2.7. pontjában előírtak
szerint valamint a Közbeszerzések Tanácsának irányadó joggyakorlatára is – a Szerződést az alábbiak
szerint módosítják, a fenti 2.1-2.2 pontok szerint.
2. A közbeszerzés során a közlekedésre alkalmas út kialakításának használhatóságának, illetve az ott futó
közművezetékek zavartalan szolgáltatási ellátásának biztosítása érdekében a Felek megállapodnak abban,
hogy a fentiek szerinti határidő változást a kivitelező az e-naplóban kezdeményezte, amit műszaki ellenőr
és a szolgáltató területi képviselője is megerősített.
3. A Szerződés 2.7. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A szerződés teljesítésének határideje: 140 nap. Megrendelő előteljesítést elfogad. Vállalkozó
előteljesítésre, előzetes átadásra jogosult. Vis-maior (előre nem látható és elháríthatatlan természeti
katasztrófa, illetve társadalmi esemény) esetén a teljesítési határidőt a Felek méltányosan
meghosszabbíthatják, a Kbt. 141. §-a szerint.”
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett
tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 291716529 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 291716529 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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Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete (20037/2022)
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: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78312650
Postai cím: Ceglédi Út 1
Város: Lajosmizse
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6050
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsolnainé Cserni Andrea
Telefon: +36 76356103
E-mail: lmigsz@t-online.hu
Fax: +36 76555204
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://lajosmizse.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszer és főzési alapanyag beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000368452020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Mirelit áru
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):

15000000-8

Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

15000000-8

További tárgyak:
15896000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6050. Lajosmizse, Ceglédi út 1.,
6050. Lajosmizse, Attila u. 6. /Óvoda Főzőkonyha/
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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Mirelit áru beszerzése adásvételi szerződés keretében a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek
Gazdasági Szervezete gazdálkodási irányítása alá tartozó iskola és óvoda intézmények számára.
Összes éves mennyiség: 17954 kg
A szerződés teljes időtartamára becsült teljes mennyiség: 53862 kg
A termékek és a teljes mennyiség részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentációban található.
A szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevő feladata az áru leszállítása is az alábbiakban előírt helyszínekre
és időpontokban:
- 6050. Lajosmizse, Ceglédi út 1.; heti 3X: hétfő, szerda, péntek; reggel 06:00-08:00
- 6050. Lajosmizse, Attila u. 6. /Óvoda Főzőkonyha/; heti 3X: hétfő, szerda, péntek; reggel 06:30-08:30
Az egyes szállítandó termékekkel (tételekkel) kapcsolatos minőségi követelményeket és egyéb specifikációkat a
terméktípusonként kiadott árazatlan ajánlati ártáblázatok tartalmazzák. Ajánlattevőknek az ajánlati ártáblázatban
fel kell tüntetniük a megajánlani kívánt termékek gyártmányát, típusát. Amennyiben az érintett termék nem
viszontértékesített áru, vagy a gyártmány megjelölése egyéb szakmai okból nem teljesíthető, úgy a „saját termék’
vagy „egyedi termék” megjelölések megfelelően alkalmazandóak.
Az árazatlan költségvetésekben meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozások a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.
§ (3) bekezdésének értelmében csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, az
ajánlatokban „azzal egyenértékű” megajánlás is lehetséges. Ilyen esetekben a megjelölt márkanevű termék
helyett azzal mindenben (összetétel, kiszerelés, energiatartalom, zsírtartalom, stb.) egyenértékű – vagy jobb –
termék is ajánlható. Ez esetben a szakmai ajánlatban (árazott ajánlati ártáblázatában) egyértelműen utalni kell erre
a tényre, és külön mellékletben meg kell adni azokat az információkat, igazolásokat, amely alapján eldönthető,
hogy a helyettesítő termék valóban egyenértékű-e a kért áruval. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő
feladata (árucímke, terméklap, vizsgálati jegyzőkönyv stb.).
Helyettesítő termékek megajánlása esetén az ajánlattevőknek külön nyilatkozatot kell benyújtaniuk ezen
termékek egyenértékűségére vonatkozóan.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/06/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 135 - 332356
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5. Rész száma: 5 Elnevezés: Mirelit áru
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/07/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Jégtrade Élelmiszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55214902
Postai cím: Ecseri Út 0127/15/A
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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/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: 13245450 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az 1. sz. szerződésmódosítás (2. rész) kelte és tartalma: 2021. szeptember 30.
Felek az alapszerződés fentiekben idézett VII.1. pontját, jelen szerződésmódosítás aláírásának napjával – az
első körben
esedékes egységárnövekedés eredményeként - a következők szerint módosítják (módosított rendelkezés):
„Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés II. 1. pontjában kitett mennyiségek a szerződés
VI.1. pont szerinti
egyéves időtartamra vonatkozó szerződéses ára 7 128 050 HUF + ÁFA, azaz hétmillióegyszázhuszonnyolcezer-ötven HUF +
ÁFA, amely összeg tartalmazza a termékek Vevő – III. 3. pontban megjelölt - élelmezési raktáraiban történő
szállítási és egyéb
teljesítéssel felmerülő Eladói költségeket is.
(...)
Felek az alapszerződés fentiekben idézett VII.1. pontját, 2022. január 01. napjával kezdődően – a második
körben esedékes
egységárnövekedés eredményeként - a következők szerint módosítják (módosított rendelkezés):
„Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés II. 1. pontjában kitett mennyiségek a szerződés
VI.1. pont szerinti
egyéves időtartamra vonatkozó szerződéses ára 7 840 855 HUF + ÁFA, azaz hétmilliónyolcszáznegyvenezer-nyolcszázötvenöt
HUF + ÁFA, amely összeg tartalmazza a termékek Vevő – III. 3. pontban megjelölt - élelmezési raktáraiban
történő szállítási és
egyéb teljesítéssel felmerülő Eladói költségeket is.
(...)"
Az 1. sz. szerződésmódosítás (1. rész) kelte és tartalma: 2022. május 17.
"Felek egyetértően megállapítják, hogy a szerződéses ár tekintetében az alapszerződés módosítása vált
szükségessé.
Felek a szerződésmódosítás jogalapjának kiválasztása előtt rögzítik, hogy a szerződéskötéskor az
alapszerződés II.1. pontjában
kitett mennyiségek az alapszerződés VI.1. pontja szerint számított egyéves időtartamra vonatkozó
szerződéses ára 13 460 602
HUF/év + ÁFA, amely összeg tartalmazza a termékek Vevő – III.3. pontban megjelölt élelmezési raktáraiban
történő szállítási és
egyéb teljesítéssel felmerülő eladói költségeket is.
Felek rögzítik, hogy mindezidáig a szerződés teljesítése során egy alkalommal éltek a fent rögzített
indexálási lehetőséggel,
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melynek eredményeként az alapszerződés II.1. pontjában kitett mennyiségek az alapszerződés VI.1. pontja
szerint számított
egyéves időtartamra vonatkozó szerződéses ára 14 147 093 HUF/év + ÁFA értékre módosult, mely
növekedés az alapszerződés
szerinti teljes 3 éves időtartam vonatkozásában összesen 3,4 %-os növekedésnek tekinthető.
Jelen szerződésmódosításban Felek az Eladó által előterjesztett szerződésmódosítási kérelmében
bemutatott előre nem látható
körülmények eredményeként szükségessé váló egységár változásokból fakadó szerződéses árváltozást
kívánják rögzíteni, mely
módosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak szerint felelnek meg."
Az 1. sz. szerződésmódosítás (3. rész) kelte és tartalma: 2022. május 19.
Felek rögzítik, hogy az alapszerződés VII.1. pontjában a szerződéskötéskor a következő szerepelt (eredeti
rendelkezés):
„Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés II. 1. pontjában kitett mennyiségek a szerződés
VI.1. pont szerinti
egyéves időtartamra vonatkozó szerződéses ára 11 338 200 HUF + ÁFA, azaz tizenegymillióháromszázharmincnyolcezerkétszáz
HUF + ÁFA, amely összeg tartalmazza a termékek Vevő – III. 3. pontban megjelölt - élelmezési raktáraiban
történő
szállítási és egyéb teljesítéssel felmerülő Eladói költségeket is.
(...)
Felek az alapszerződés fentiekben idézett VII.1. pontját, jelen szerződésmódosítás aláírásának napjával a
következők szerint
módosítják (módosított rendelkezés):
„Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés II. 1. pontjában kitett mennyiségek a szerződés
VI.1. pont szerinti
egyéves időtartamra vonatkozó szerződéses ára 14 464 795 HUF + ÁFA, azaz tizennégymilliónégyszázhatvannégyezerhétszázkilencvenöt
HUF + ÁFA, amely összeg tartalmazza a termékek Vevő – III. 3. pontban megjelölt - élelmezési raktáraiban
történő szállítási és egyéb teljesítéssel felmerülő Eladói költségeket is.
(...)"
A 2. sz. szerződésmódosítás (2. rész) kelte és tartalma: 2022. június 09.
"Felek rögzítik, hogy az alapszerződés VII.1. pontjában jelenleg a következő szerepel (aktuális rendelkezés):
„Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés II. 1. pontjában kitett mennyiségek a szerződés
VI.1. pont szerinti egyéves
időtartamra vonatkozó szerződéses ára 7 840 855 HUF + ÁFA, azaz hétmillió-nyolcszáznegyvenezernyolcszázötvenöt HUF + ÁFA,
amely összeg tartalmazza a termékek Vevő – III. 3. pontban megjelölt - élelmezési raktáraiban történő
szállítási és egyéb teljesítéssel
felmerülő Eladói költségeket is.
(...)"
Felek az alapszerződés fentiekben idézett VII.1. pontját, jelen szerződésmódosítás aláírásának napjával a
következők szerint
módosítják (módosított rendelkezés):
„Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés II. 1. pontjában kitett mennyiségek a szerződés
VI.1. pont szerinti egyéves időtartamra vonatkozó szerződéses ára 9 016 983 HUF + ÁFA, azaz kilencmilliótizenhatezer-kilencszáznyolcvanhárom HUF + ÁFA,
amely összeg tartalmazza a termékek Vevő – III. 3. pontban megjelölt - élelmezési raktáraiban történő
szállítási és egyéb teljesítéssel
felmerülő Eladói költségeket is.
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(...)"
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére 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:
2022/09/19 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

15000000-8
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

15000000-8

További tárgyak:
15896000-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6050. Lajosmizse, Ceglédi út 1.,
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6050. Lajosmizse, Attila u. 6. /Óvoda Főzőkonyha/
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mirelit áru beszerzése adásvételi szerződés keretében a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek
Gazdasági Szervezete gazdálkodási irányítása alá tartozó iskola és óvoda intézmények számára.
Összes éves mennyiség: 17954 kg
A szerződés teljes időtartamára becsült teljes mennyiség: 53862 kg
A termékek és a teljes mennyiség részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentációban található.
A szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevő feladata az áru leszállítása is az alábbiakban előírt helyszínekre
és időpontokban:
- 6050. Lajosmizse, Ceglédi út 1.; heti 3X: hétfő, szerda, péntek; reggel 06:00-08:00
- 6050. Lajosmizse, Attila u. 6. /Óvoda Főzőkonyha/; heti 3X: hétfő, szerda, péntek; reggel 06:30-08:30
Az egyes szállítandó termékekkel (tételekkel) kapcsolatos minőségi követelményeket és egyéb specifikációkat a
terméktípusonként kiadott árazatlan ajánlati ártáblázatok tartalmazzák. Ajánlattevőknek az ajánlati ártáblázatban
fel kell tüntetniük a megajánlani kívánt termékek gyártmányát, típusát. Amennyiben az érintett termék nem
viszontértékesített áru, vagy a gyártmány megjelölése egyéb szakmai okból nem teljesíthető, úgy a „saját termék’
vagy „egyedi termék” megjelölések megfelelően alkalmazandóak.
Az árazatlan költségvetésekben meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozások a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.
§ (3) bekezdésének értelmében csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, az
ajánlatokban „azzal egyenértékű” megajánlás is lehetséges. Ilyen esetekben a megjelölt márkanevű termék
helyett azzal mindenben (összetétel, kiszerelés, energiatartalom, zsírtartalom, stb.) egyenértékű – vagy jobb –
termék is ajánlható. Ez esetben a szakmai ajánlatban (árazott ajánlati ártáblázatában) egyértelműen utalni kell erre
a tényre, és külön mellékletben meg kell adni azokat az információkat, igazolásokat, amely alapján eldönthető,
hogy a helyettesítő termék valóban egyenértékű-e a kért áruval. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő
feladata (árucímke, terméklap, vizsgálati jegyzőkönyv stb.).
Helyettesítő termékek megajánlása esetén az ajánlattevőknek külön nyilatkozatot kell benyújtaniuk ezen
termékek egyenértékűségére vonatkozóan.
(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: 2020/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/06/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 17215188
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Jégtrade Élelmiszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55214902
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
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A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Jelen szerződés módosítás dátuma: 2022. szeptember 15.
2.1. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés VII.1. pontjában a szerződéskötéskor a következő szerepelt
(eredeti rendelkezés):
„Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés II. 1. pontjában kitett mennyiségek a
szerződés VI.1. pont szerinti egyéves időtartamra vonatkozó szerződéses ára 13 245 450 HUF + ÁFA,
azaz tizenhárommillió-kettőszáznegyvenötezer-négyszázötven HUF + ÁFA, amely összeg tartalmazza a
termékek Vevő – III. 3. pontban megjelölt - élelmezési raktáraiban történő szállítási és egyéb teljesítéssel
felmerülő Eladói költségeket is.
(...)"
Felek az alapszerződés fentiekben idézett VII.1. pontját, jelen szerződésmódosítás aláírásának napjával a
következők szerint módosítják (módosított rendelkezés):
„Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés II. 1. pontjában kitett mennyiségek a
szerződés VI.1. pont szerinti egyéves időtartamra vonatkozó szerződéses ára 17 215 188 HUF + ÁFA,
azaz tizenhétmillió-kettőszáztizenötezer-egyszáznyolcvannyolc HUF + ÁFA, amely összeg tartalmazza a
termékek Vevő – III. 3. pontban megjelölt - élelmezési raktáraiban történő szállítási és egyéb teljesítéssel
felmerülő Eladói költségeket is.
(...)"
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: 1.3. Felek a szerződésmódosítás jogalapjának kiválasztása előtt rögzítik, hogy
a szerződéskötéskor az alapszerződés II.1. pontjában kitett mennyiségek az alapszerződés VI.1. pontja
szerint számított egyéves időtartamra vonatkozó szerződéses ára 13 245 450 HUF/év + ÁFA, amely összeg
tartalmazza a termékek Vevő – III.3. pontban megjelölt élelmezési raktáraiban történő szállítási és egyéb
teljesítéssel felmerülő eladói költségeket is.
Felek rögzítik, hogy mindezidáig a szerződés teljesítése során egy alkalommal éltek a fent rögzített
indexálási lehetőséggel, melynek eredményeként az alapszerződés II.1. pontjában kitett mennyiségek
az alapszerződés VI.1. pontja szerint számított egyéves időtartamra vonatkozó szerződéses ára 14 345
990 HUF/év + ÁFA értékre módosult, mely növekedés az alapszerződés szerinti teljes 3 éves időtartam
vonatkozásában összesen 5,08 %-os növekedésnek tekinthető.
1.4. Felek – a módosítás tárgyának és indokának gondos áttanulmányozása után – jelen
szerződésmódosítás jogalapjaként a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontját jelölik meg.
1.6. Jelen szerződésmódosításban Felek az Eladó által előterjesztett szerződésmódosítási kérelmében
bemutatott előre nem látható körülmények eredményeként szükségessé váló egységárváltozásokból
fakadó szerződéses árváltozást kívánják rögzíteni.
VII.2.3) Áremelkedés
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A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett
tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 13245450 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 17215188 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (19640/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55522591
Postai cím: Váci Út 144-150
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy László Gábor
Telefon: +36 307794151
E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu
Fax: +36 13547045
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.magyarfoldgaztarolo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.magyarfoldgaztarolo.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Személyszállítási tevékenység 3 évre-2020
Hivatkozási szám: EKR000306362020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
60140000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Hajdúszoboszlói FGT személyszállítás - 2020
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
60140000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Hajdúszoboszlói
földalatti gáztároló területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Hajdúszoboszlói földgáztárolón való munkavégzéshez kapcsolódó
személyszállítási tevékenység ellátása a szerződéskötéstől számított 3 éves időtartamra - 2020
minden naptári nap két oda-vissza szállítási feladat,
kalkulált napi menetteljesítmény: 74 km
becsült érték: nettó 25.000.000, HUF
A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 203 - 494716
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Hajdúszoboszlói FGT személyszállítás - 2020
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/07/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: HoroghJózsef e.v.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79369161
Postai cím: Hajnal Utca 43.
Város: Hajdúszoboszló
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4200
Ország: Magyarország
E-mail: hojozo@freemail.hu
Telefon: +36 703694676
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: 25000000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás időpontja: 2022. augusztus 01.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
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Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§
rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/19 (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):

60140000-1
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
60140000-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Hajdúszoboszlói
földalatti gáztároló területe
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Hajdúszoboszlói földgáztárolón való munkavégzéshez kapcsolódó
személyszállítási tevékenység ellátása a szerződéskötéstől számított 3 éves időtartamra - 2020
minden naptári nap két oda-vissza szállítási feladat,
kalkulált napi menetteljesítmény: 74 km
becsült érték: nettó 25.000.000, HUF
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A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 25000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: HoroghJózsef e.v.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79369161
Postai cím: Hajnal Utca 43.
Város: Hajdúszoboszló
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4200
Ország: Magyarország
E-mail: hojozo@freemail.hu
Telefon: +36 703694676
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):
Eredeti szöveg:
A Szerződés 4.1. pontja:
A Felek a Szerződés ideje alatt a Szerződés alapján elvégzett menetrend szerinti Szolgáltatás
szerződésszerű teljesítéséért, a Szolgáltatás maradéktalan teljesítéséért az alább meghatározott
Vállalkozói Díjban állapodnak meg
min. 9+1 személyes gépjármű esetén:
nettó 270 Ft/km + Áfa, azaz kettőszázhetven Ft/km + Áfa
min. 13+1 személyes / vagy nagyobb gépjármű esetén:
nettó 270 Ft/km + Áfa, azaz kettőszázhetven Ft/km + Áfa
A Felek a Szerződés ideje alatt a Szerződés alapján elvégzett menetrenden kívüli egyedileg megrendelt
Szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséért, a Szolgáltatás maradéktalan teljesítéséért az alább
meghatározott Vállalkozói Díjban állapodnak meg:
min. 9+1 személyes gépjármű esetén:
nettó 270 Ft/km + Áfa, azaz kettőszázhetven Ft/km + Áfa
min. 13+1 személyes / vagy nagyobb gépjármű esetén:
nettó 270 Ft/km + Áfa, azaz kettőszázhetven Ft/km + Áfa
A Vállalkozói Díjak bontását a Szolgáltatások Jegyzéke tartalmazza. Az elszámolás az 1. sz. mellékletben
rögzítettek alapján a műszaki teljesítmény szerinti ténylegesen megtett a Felek által jóváhagyott és
rögzített napi menetteljesítmény szerint történik, beleértve a 2.18. pontban foglalt akadályoztatás esetét,
amely esetben az elszámolás szintén a műszaki teljesítmény szerinti ténylegesen megtett km alapján
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történik, de legfeljebb a Megrendelő által kijelölt helyettesítő útvonal tekintetében megadott kalkulált
napi menetteljesítményig.
Módosult szöveg:
1. A szerződés-módosítás aláírásának napjával a Szerződés 4.1. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
A Felek a Szerződés ideje alatt a Szerződés alapján elvégzett menetrend szerinti Szolgáltatás
szerződésszerű teljesítéséért, a Szolgáltatás maradéktalan teljesítéséért az alább meghatározott
Vállalkozói Díjban állapodnak meg
min. 9+1 személyes gépjármű esetén:
nettó 325 Ft/km + Áfa, azaz háromszázhuszonöt Ft/km + Áfa
min. 13+1 személyes / vagy nagyobb gépjármű esetén:
nettó 325 Ft/km + Áfa, azaz háromszázhuszonöt Ft/km + Áfa
A Felek a Szerződés ideje alatt a Szerződés alapján elvégzett menetrenden kívüli egyedileg megrendelt
Szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséért, a Szolgáltatás maradéktalan teljesítéséért az alább
meghatározott Vállalkozói Díjban állapodnak meg:
min. 9+1 személyes gépjármű esetén:
nettó 325 Ft/km + Áfa, azaz háromszázhuszonöt Ft/km + Áfa
min. 13+1 személyes / vagy nagyobb gépjármű esetén:
nettó 325 Ft/km + Áfa, azaz háromszázhuszonöt Ft/km + Áfa
A Vállalkozói Díjat és annak egységárait a Vállalkozó nem jogosult egyoldalúan módosítani. A Felek
megállapodnak abban, hogy amennyiben a dízel üzemanyag ára a szerződés-módosítás aláírásának
napján hatályos 737,9 Ft/liter árhoz képest 5%-nál nagyobb mértékben módosul, akkor a Vállalkozói Díjat
a dízel üzemanyag árának figyelembevételével aktualizálják, oly módon, hogy a Vállalkozói Díj az 5%-ot
meghaladó módosulás időpontjával az ármódosulás mértékének 50%-ával a Vállalkozói Díj módosul.
A Vállalkozói Díjak bontását a Szolgáltatások Jegyzéke tartalmazza. Az elszámolás az 1. sz. mellékletben
rögzítettek alapján a műszaki teljesítmény szerinti ténylegesen megtett a Felek által jóváhagyott és
rögzített napi menetteljesítmény szerint történik, beleértve a 2.18. pontban foglalt akadályoztatás esetét,
amely esetben az elszámolás szintén a műszaki teljesítmény szerinti ténylegesen megtett km alapján
történik, de legfeljebb a Megrendelő által kijelölt helyettesítő útvonal tekintetében megadott kalkulált
napi menetteljesítményig.
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: Jogalap:
a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.)
Korm. rendelet 22 § (2) bekezdés b) pontjának rendelkezései
Az üzemanyag árának a szerződéskötés időpontjában előre nem látható emelkedése a hatósági
üzemanyagárral kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 278/2022. (VII. 30.) Korm.
rendelet 1.§ rendelkezése alapján.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett
tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
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Érték áfa nélkül: 25000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 25000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (19641/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55522591
Postai cím: Váci Út 144-150
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy László Gábor
Telefon: +36 307794151
E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu
Fax: +36 13547045
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.magyarfoldgaztarolo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.magyarfoldgaztarolo.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Személyszállítási tevékenység 3 évre – 2020 II
Hivatkozási szám: EKR000806242020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
60130000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Pusztaedericsi FGT személyszállítás - 2020
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
60130000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Pusztaedericsi
földalatti gáztároló területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Pusztaedericsi földgáztárolón való munkavégzéshez kapcsolódó
személyszállítási tevékenység ellátása a szerződéskötéstől számított 3 éves időtartamra - 2020
minden naptári nap két oda-vissza szállítási feladat, 4 különböző útvonallal - menetrend szerint
kalkulált havi maximális menetteljesítmény: 5912 km
becsült érték: nettó 60.000.000 HUF
A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 010 - 020640
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Pusztaedericsi FGT személyszállítás - 2020
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Balaton Busz Idegenforgalmi és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80742571
Postai cím: Bányai Júlia Utca 1.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: balatonb@upcmail.hu
Telefon: +36 207753359
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 88564990
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: 60000000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás időpontja: 2022. augusztus 01.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
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Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§
rendelkezései szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/19 (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):

60130000-8
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
60130000-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Pusztaedericsi
földalatti gáztároló területe
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Pusztaedericsi földgáztárolón való munkavégzéshez kapcsolódó
személyszállítási tevékenység ellátása a szerződéskötéstől számított 3 éves időtartamra - 2020
minden naptári nap két oda-vissza szállítási feladat, 4 különböző útvonallal - menetrend szerint
kalkulált havi maximális menetteljesítmény: 5912 km
becsült érték: nettó 60.000.000 HUF
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A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 60000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Balaton Busz Idegenforgalmi és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80742571
Postai cím: Bányai Júlia Utca 1.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: balatonb@upcmail.hu
Telefon: +36 207753359
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 88564990
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):
Eredeti szöveg:
Szerződés 4.1. pontja:
A Felek a Szerződés ideje alatt a Szerződés alapján elvégzett menetrend szerinti Szolgáltatás
szerződésszerű teljesítéséért, a Szolgáltatás maradéktalan teljesítéséért az alább meghatározott
Vállalkozói Díjban állapodnak meg
min. 9+1 személyes gépjármű esetén:
nettó 181 Ft/km + Áfa, azaz egyszáznyolcvanegy Ft/km + Áfa
min. 13+1 személyes / vagy nagyobb gépjármű esetén:
nettó 280 Ft/km + Áfa, azaz kettőszáznyolcvan Ft/km + Áfa
A Felek a Szerződés ideje alatt a Szerződés alapján elvégzett menetrenden kívüli egyedileg megrendelt
Szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséért, a Szolgáltatás maradéktalan teljesítéséért az alább
meghatározott Vállalkozói Díjban állapodnak meg:
min. 9+1 személyes gépjármű esetén:
nettó 181 Ft/km + Áfa, azaz egyszáznyolcvanegy Ft/km + Áfa
min. 13+1 személyes / vagy nagyobb gépjármű esetén:
nettó 280 Ft/km + Áfa, azaz kettőszáznyolcvan Ft/km + Áfa
A Vállalkozói Díjak bontását a Szolgáltatások Jegyzéke tartalmazza. Az elszámolás az 1. sz. mellékletben
rögzítettek alapján a műszaki teljesítmény szerinti ténylegesen megtett a Felek által jóváhagyott és
rögzített napi menetteljesítmény szerint történik, beleértve a 2.18. pontban foglalt akadályoztatás esetét,
amely esetben az elszámolás szintén a műszaki teljesítmény szerinti ténylegesen megtett km alapján
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történik, de legfeljebb a Megrendelő által kijelölt helyettesítő útvonal tekintetében megadott kalkulált
napi menetteljesítményig.
Módosított szöveg:
Szerződés 4.1. pontja:
A Felek a Szerződés ideje alatt a Szerződés alapján elvégzett menetrend szerinti Szolgáltatás
szerződésszerű teljesítéséért, a Szolgáltatás maradéktalan teljesítéséért az alább meghatározott
Vállalkozói Díjban állapodnak meg
min. 9+1 személyes gépjármű esetén:
nettó 236 Ft/km + Áfa, azaz kettőszázharminchat Ft/km + Áfa
min. 13+1 személyes / vagy nagyobb gépjármű esetén:
nettó 364 Ft/km + Áfa, azaz háromszázhatvannégy Ft/km + Áfa
A Felek a Szerződés ideje alatt a Szerződés alapján elvégzett menetrenden kívüli egyedileg megrendelt
Szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséért, a Szolgáltatás maradéktalan teljesítéséért az alább
meghatározott Vállalkozói Díjban állapodnak meg:
min. 9+1 személyes gépjármű esetén:
nettó 364 Ft/km + Áfa, azaz háromszázhatvannégy Ft/km + Áfa
min. 13+1 személyes / vagy nagyobb gépjármű esetén:
nettó 364 Ft/km + Áfa, azaz háromszázhatvannégy Ft/km + Áfa
A Vállalkozói Díjat és annak egységárait a Vállalkozó nem jogosult egyoldalúan módosítani. A Felek
megállapodnak abban, hogy amennyiben a dízel üzemanyag ára a szerződés-módosítás aláírásának
napján hatályos 737,9 Ft/liter árhoz képest 5%-nál nagyobb mértékben módosul, akkor a Vállalkozói Díjat
a dízel üzemanyag árának figyelembevételével aktualizálják, oly módon, hogy a Vállalkozói Díj az 5%-ot
meghaladó módosulás időpontjával az ármódosulás mértékének 50%-ával a Vállalkozói Díj módosul.
A Vállalkozói Díjak bontását a Szolgáltatások Jegyzéke tartalmazza. Az elszámolás az 1. sz. mellékletben
rögzítettek alapján a műszaki teljesítmény szerinti ténylegesen megtett a Felek által jóváhagyott és
rögzített napi menetteljesítmény szerint történik, beleértve a 2.18. pontban foglalt akadályoztatás esetét,
amely esetben az elszámolás szintén a műszaki teljesítmény szerinti ténylegesen megtett km alapján
történik, de legfeljebb a Megrendelő által kijelölt helyettesítő útvonal tekintetében megadott kalkulált
napi menetteljesítményig.
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 oka az üzemanyag árának a szerződéskötés időpontjában előre nem
látható emelkedése a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
szóló 278/2022. (VII. 30.) Korm. rendelet 1.§ rendelkezése alapján.
Jogalap:
a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.)
Korm. rendelet 22 § (2) bekezdés b) pontjának rendelkezései
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett
tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
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Érték áfa nélkül: 60000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 60000000 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 Főgáz Földgázhálózati Kft. (19711/2022)
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: NKM Földgázhálózati Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73120625
Postai cím: II. János Pál pápa tér 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mikle-Baráth Miklós
Telefon: +36 302390474
E-mail: mikle-barath.miklos@nkm.energy
Fax: +36 14771236
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.nkmgazhalozat.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Alépítményi és helyreállítási munkák
Hivatkozási szám: EKR000093602020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45231100-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Alépítményi és helyreállítási munkák
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45111000-8

További tárgyak:
50000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő mindenkori szolgáltatási területén található
gázhálózat, Budapest közigazgatási területe és 20 vidéki település a KD-ban részletezettek szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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Vállalkozási keretszerződés az ajánlatkérő szolgáltatási területén meglévő (üzemelő) PE, acél- és öntöttvas anyagú
különböző átmérőjű és nyomásfokozatú gázelosztó vezetékek üzemzavar-elhárítási és hálózat-karbantartási
(javítási) tevékenységekhez kapcsolódó munkáinak teljes körű elvégzése akár munkaidőn túli időpontban,
valamint munkaszüneti napokon is az alábbiak szerint:
Tevékenység:
Hibaelhárításhoz, javításhoz szükséges burkolatbontás, földmunka, dúcolás és a munkaterület folyamatos
fenntartása, továbbá azok helyreállítása és visszaadása a terület kezelőjének.
Folyamatos rendelkezésre állás fenntartása a szükséges létszámmal, megfelelve a fenti munkák elvégzésére
vonatkozó munkaügyi jogszabályoknak, valamint a műszaki leírásban előírtaknak.
Mennyiség: 11.000 db munkahelyen (három évre vonatkozóan) gázelosztó vezeték hibaelhárításánál és/vagy
javításánál szükségessé váló alépítményi és/vagy helyreállítási munka.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az itt megadott mennyiség (db) tájékoztató jellegű, azoktól ajánlatkérő a
keretszerződés során eltérhet.
A keretszerződés keretösszege: nettó 3.000.000.000. Ft
Opció: Ajánlatkérő a keretösszegtől a szerződés teljesítése során + 30 %-kal eltérhet.
A munka leírását a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza, valamint a teljesítéssel kapcsolatban Ajánlatkérő IIR
rendszerében szereplő előírások az irányadóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 085 - 202930
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Alépítményi és helyreállítási munkák
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/04/23 (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: RAMICÓ Gázvezetéképítő és Szerelő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56778496
Postai cím: Ugocsa Utca 4/a.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
E-mail: ramicokft@gmail.com
Telefon: +36 305317818
Internetcím(ek): (URL) www.ramico.hu
Fax: +36 23431303
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A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 3000000000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás dátuma: 2022.09.08.
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: 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:
2022/09/19 (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):

45231100-6
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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45111000-8

További tárgyak:
50000000-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő mindenkori szolgáltatási területén található
gázhálózat, Budapest közigazgatási területe és 20 vidéki település a KD-ban részletezettek szerint.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés az ajánlatkérő szolgáltatási területén meglévő (üzemelő) PE, acél- és öntöttvas anyagú
különböző átmérőjű és nyomásfokozatú gázelosztó vezetékek üzemzavar-elhárítási és hálózat-karbantartási
(javítási) tevékenységekhez kapcsolódó munkáinak teljes körű elvégzése akár munkaidőn túli időpontban,
valamint munkaszüneti napokon is az alábbiak szerint:
Tevékenység:
Hibaelhárításhoz, javításhoz szükséges burkolatbontás, földmunka, dúcolás és a munkaterület folyamatos
fenntartása, továbbá azok helyreállítása és visszaadása a terület kezelőjének.
Folyamatos rendelkezésre állás fenntartása a szükséges létszámmal, megfelelve a fenti munkák elvégzésére
vonatkozó munkaügyi jogszabályoknak, valamint a műszaki leírásban előírtaknak.
Mennyiség: 11.000 db munkahelyen (három évre vonatkozóan) gázelosztó vezeték hibaelhárításánál és/vagy
javításánál szükségessé váló alépítményi és/vagy helyreállítási munka.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az itt megadott mennyiség (db) tájékoztató jellegű, azoktól ajánlatkérő a
keretszerződés során eltérhet.
A keretszerződés keretösszege: nettó 3.000.000.000. Ft
Opció: Ajánlatkérő a keretösszegtől a szerződés teljesítése során + 30 %-kal eltérhet.
A munka leírását a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza, valamint a teljesítéssel kapcsolatban Ajánlatkérő IIR
rendszerében szereplő előírások az irányadóak.
(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: 3300000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: RAMICÓ Gázvezetéképítő és Szerelő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56778496
Postai cím: Ugocsa Utca 4/a.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
E-mail: ramicokft@gmail.com
Telefon: +36 305317818
Internetcím(ek): (URL) www.ramico.hu
Fax: +36 23431303
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
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A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A „RAMICÓ” GÁZVEZETÉKÉPÍTŐ és SZERELŐ Kft. 2022.05.04-én jelezte, hogy az építőipari kivitelezés
költségeinek (a közületi energiaárak, építőipari termékek és szolgáltatások árai, az üzemanyagárak,
az alkatrész-, alap- és segédanyag árak, a munkadíjak) nagy mértékű növekedése, a pandémia okozta
beszerzési és termelési kapacitáskiesések, a pandémia elleni megelőző és védekező intézkedések, továbbá
a 2022. február 24-én Oroszország és Ukrajna között kitört fegyveres konfliktus, és az amiatt életbe lépett
gazdasági szankciók kihatnak a gázömlés-üzemzavar elhárításhoz és hálózatkarbantartáshoz kapcsolódó
szolgáltatások egységáraira is.
A munkaerőhiány, a nemzetközi beszállítói láncok megszakadása miatt jelentkező anyagellátási,
beszerzési nehézségek, a kiugró árfolyamváltozások, az üzemanyagok és más termékek, szolgáltatások
árának rohamos növekedése miatt Vállalkozó egységár emelést kezdeményezett.
Felek megállapodtak, hogy a Keretszerződés egységárait szerződésmódosítással, 10 %-kal megemelik.
A fent írtakra tekintettel a Felek a Keretszerződés alábbiak szerinti módosításában állapodnak meg:
a) Felek a Keretszerződés III.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
A keretszerződés keretösszege 3.300.000.000,- Ft + ÁFA, azaz Hárommilliárd-háromszázmillió forint
plusz általános forgalmi adó. A teljesítés időtartama alatt + 30%-os eltérés megengedett. Az egyedi
megrendelések összege nem lépheti túl a keretszerződésben rögzített összeget.
b) Felek Keretszerződés 1. számú mellékletében rögzített nettó egységárakat tartalmazó táblázatot a jelen
Szerződésmódosítás 1. számú melléklete szerint módosítják.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A módosításra a Kbt. 141. § (2) bekezdés alapján került sor.
A VII.2.2) pontban A módosítás okai között a "Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő
gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre" jogalap kizárólag a technikai okokból, a hirdetmény
feladhatósága érdekében került megjelölésre.
A módosítás okai:
A „RAMICÓ” GÁZVEZETÉKÉPÍTŐ és SZERELŐ Kft. 2022.05.04-én jelezte, hogy az építőipari kivitelezés
költségeinek (a közületi energiaárak, építőipari termékek és szolgáltatások árai, az üzemanyagárak,
az alkatrész-, alap- és segédanyag árak, a munkadíjak) nagy mértékű növekedése, a pandémia okozta
beszerzési és termelési kapacitáskiesések, a pandémia elleni megelőző és védekező intézkedések, továbbá
a 2022. február 24-én Oroszország és Ukrajna között kitört fegyveres konfliktus, és az amiatt életbe lépett
gazdasági szankciók kihatnak a gázömlés-üzemzavar elhárításhoz és hálózatkarbantartáshoz kapcsolódó
szolgáltatások egységáraira is.
A munkaerőhiány, a nemzetközi beszállítói láncok megszakadása miatt jelentkező anyagellátási,
beszerzési nehézségek, a kiugró árfolyamváltozások, az üzemanyagok és más termékek, szolgáltatások
árának rohamos növekedése miatt Vállalkozó egységár emelést kezdeményezett.
Felek megállapodtak, hogy a Keretszerződés egységárait szerződésmódosítással, 10 %-kal megemelik.
Felek megállapítják, hogy a fent írtak megfelelnek a Kbt. 141. § (2) bekezdésének (de minimis módosítás),
mivel a keretszerződés módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el sem az uniós
értékhatárt, sem a keretszerződés eredeti értékének 15 %-át.
VII.2.3) Áremelkedés
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A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett
tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 3000000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 3300000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (19281/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44375234
Postai cím: Váci Út 45/B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kulcsár Szilárd
Telefon: +36 14368202
E-mail: kozbeszerzes@nemzetiutdij.hu
Fax: +36 14368370
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nemzetiudij.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Call Center/2020.
Hivatkozási szám: EKR000945002020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Call Center és hangr. rsz. fejl. és üzemeltetése
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: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő 19 darab ügyfélszolgálati irodája, az
Ajánlatkérő tulajdonosi joggyakorlása körébe tartozó Nemzeti Mobilfizetési Zrt. call centere és az
Ajánlatkérő mindenkori székhelye, mely a felhívás megküldésének napján: H-1134 Budapest, Váci út 45/B.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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A II.1.4) pont szerinti feladatokat az alábbiak szerinti mennyiségekben kell teljesíteni a keretszerződés – 36
hónapos – időtartama alatt.
(A) Call center és hangrögzítő rendszer bevezetése – 1 darab,
(B) A bevezetett call center rendszer havi üzemeltetése – 9 720 000 operátori perc,
A bevezetett Hangrögzítő rendszer havi üzemeltetése, támogatása, hibajavítása ügyintézői ablakonként – 1656
darab,
(C) A bevezetett call center és hangrögzítő rendszer tekintetében eseti fejlesztési feladatok ellátása Ajánlatkérő
eseti megrendelései alapján – 130 óra,
(D) A Call Center megoldás költöztetésében és a geo-redundáns megtervezésében és kialakításában való
szakértői/mérnöki szintű részvétel – 1 darab.
A fentiek szerinti szolgáltatást Ajánlatkérő 19 darab ügyfélszolgálati irodája, az Ajánlatkérő tulajdonosi
joggyakorlása körébe tartozó Nemzeti Mobilfizetési Zrt. call centere tekintetében és az Ajánlatkérő mindenkori
székhelyén kell nyújtani (ajánlatkérő székhelye az ajánlati felhívás feladásának napján 1134 Budapest, Váci út 45/
B.).
Ajánlatkérő a teljes mennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Ajánlatkérő call centerében havonta nagyságrendileg 10.000 darab hívás, a személyes ügyfélszolgálati
hangrögzítő rendszerében havonta nagyságrendileg 10.000 darab hívás ügyintézésre kerül sor.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 026 - 064669
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Call Center és hangr. rsz. fejl. és üzemeltetése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/01/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Comnica Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93961185
Postai cím: Mohai Út 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 305042573
Internetcím(ek): (URL) www.comnica.hu
Fax:
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A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 56214800 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/19 (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):

72000000-5
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

72000000-5

Kiegészítő szójegyzék
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VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő 19 darab ügyfélszolgálati irodája, az
Ajánlatkérő tulajdonosi joggyakorlása körébe tartozó Nemzeti Mobilfizetési Zrt. call centere és az
Ajánlatkérő mindenkori székhelye, mely a felhívás megküldésének napján: H-1134 Budapest, Váci út 45/B.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A II.1.4) pont szerinti feladatokat az alábbiak szerinti mennyiségekben kell teljesíteni a keretszerződés – 36
hónapos – időtartama alatt.
(A) Call center és hangrögzítő rendszer bevezetése – 1 darab,
(B) A bevezetett call center rendszer havi üzemeltetése – 9 720 000 operátori perc,
A bevezetett Hangrögzítő rendszer havi üzemeltetése, támogatása, hibajavítása ügyintézői ablakonként – 1656
darab,
(C) A bevezetett call center és hangrögzítő rendszer tekintetében eseti fejlesztési feladatok ellátása Ajánlatkérő
eseti megrendelései alapján – 130 óra,
(D) A Call Center megoldás költöztetésében és a geo-redundáns megtervezésében és kialakításában való
szakértői/mérnöki szintű részvétel – 1 darab.
A fentiek szerinti szolgáltatást Ajánlatkérő 19 darab ügyfélszolgálati irodája, az Ajánlatkérő tulajdonosi
joggyakorlása körébe tartozó Nemzeti Mobilfizetési Zrt. call centere tekintetében és az Ajánlatkérő mindenkori
székhelyén kell nyújtani (ajánlatkérő székhelye az ajánlati felhívás feladásának napján 1134 Budapest, Váci út 45/
B.).
Ajánlatkérő a teljes mennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Ajánlatkérő call centerében havonta nagyságrendileg 10.000 darab hívás, a személyes ügyfélszolgálati
hangrögzítő rendszerében havonta nagyságrendileg 10.000 darab hívás ügyintézésre kerül sor.
(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: 56214800
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Comnica Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93961185
Postai cím: Mohai Út 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 305042573
Internetcím(ek): (URL) www.comnica.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
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A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződésmódosítás dátuma: 2022.09.05
Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 1. számú melléklete (közbeszerzési műszaki leírás) helyébe
2022. július 20. napjától kezdődően a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 141. §
(6) bekezdés alább idézett rendelkezései alapján a jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékletét képező
közbeszerzési műszaki leírás lép:
„141. § (6) A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás
lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. […]”
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A szerződésmódosítás indoka, hogy a Megrendelő 1075 Budapest, Rumbach
Sebestyén u. 19-21. szám alatti ügyfélszolgálata megszűnt, így azon a címen a továbbiakban szolgáltatást
nem szükséges nyújtani.
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: 56214800 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 56214800 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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NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (19829/2022)
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: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István
Telefon: +3612390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +3612390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DKMO1_A
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Váll. szerz. a KEHOP-2.1.2-15-2016-00002 azonosítószámú, „Délkelet-Magyarországi ivóvízminőségjavító program 1. (DKMO1)” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési fel.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45247130-0

További tárgyak:

45232430-5
45232100-3
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45232150-8
45232151-5
45252126-7
45252210-3
45262220-9
71320000-7
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Fábiánsebestyén, Mindszent közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Nyertes ajánlattevő feladatát képezik továbbá különösen:
1. Az ajánlattételi dok. részét képező műszaki tartalomhoz a kiviteli szintű tervek elkészítése a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal
A nyertes AT feladatát képezi, hogy az indikatív jelleggel rendelkezésre bocsátott tervekben
foglaltak figyelembe vételével a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges minden további
tervet (építéstechnológiai, gyártmány és részlettervet), tervrajzot és dokumentációt, indikatív
tervtől eltérő engedélyezési terveket, kiviteli terveket, próbaüzemi terveket, megvalósulási
terveket, üzemeltetési és-karbantartási utasításokat teljes körűen elkészítsen, a kivitelezést
megvalósítsa a hatóság által előírt idejű próbaüzemmel, sikeres üzembe helyezési eljárás
lefolytatásával együtt. A nyertes ATteljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dok-ban és
tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb
előírásokban foglaltak betartásáért.
2. Az ajánlattételi dok. 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. AK 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.
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 kivit. során régészeti szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.
11. A kivit. során a leendő üzemeltetői szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.
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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 az engedélyes 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.
A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató
jellegűek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 730
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-2.1.2-15-2016-00002
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 074 - 174482
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Váll.szerz. a KEHOP21215201600002 asz.DKMO1 elnev. projekt
megval.hoz szüks. terv. és kiv. fel.-ok
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/12/27 (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: A-G Híd Konzorcium: Vezető tag: A-Híd Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Karikás Frigyes u. 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
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)
Hivatalos név: HÍD Zrt. (tag 1)
Nemzeti azonosítószám:
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Postai cím: Karikás Frigyes u. 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
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)
Hivatalos név: Z-Híd Zrt. (tag 2)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Karikás Frigyes u. 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország:
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: 1012505870 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
1.)
STRABAG Építőipari Zrt. [székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)]
Adószám: 10776456-4-43.
Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) nettó 1.055.222.258, - HUF
2.)
A-G Híd Konzorcium (vezető: A-Híd Zrt. székhely: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20., Adószám:
24857538-2-44. tag1: HÍD Zrt. székhely: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20., Adószám:
14517286-2-44., tag2: Z-Híd Zrt. székhely: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20., Adószám:
14541029-2-41).
Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) nettó 1.012.505.870,- HUF
3.)
SV KEHOP 2 Konzorcium elnevezésű közös ajánlattevők (vezető: SADEMagyarország Mélyépítő
Kft. székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 301., Adószám: 11097875-2-44., Tag1: Veolia Water
Solutions & Technologies Magyarország Zrt. székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 301.,
Adószám: 13988560-2-13.)
Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) nettó 1 041 500 000,-HUF
4.)
Magyar Vakond Kft. (6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138., Adószám: 22929486-2-03.)
Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) nettó 1 035 272 488, - HUF
Jelen eljárás: Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitásos eljárás.
Az eljárást megindító ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2016. március 12.
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napján 2016/S 051-083946 azonosítószámon jelent meg, a Közbeszerzési Értesítőben KÉ
2673/2016 nyilvántartási számon, 2016. március 16. napján került közzétételre.
Jelen szerződésmódosítás dátuma: 2019.01.17.
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 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 Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/19 (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):

45200000-9
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45247130-0

További tárgyak:

45232430-5
45232100-3

Kiegészítő szójegyzék
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45232150-8
45232151-5
45252126-7
45252210-3
45262220-9
71322000-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Fábiánsebestyén, Mindszent közigazgatási területe.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladatát képezik továbbá különösen:
1. Az ajánlattételi dok. részét képező műszaki tartalomhoz a kiviteli szintű tervek elkészítése a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal
A nyertes AT feladatát képezi, hogy az indikatív jelleggel rendelkezésre bocsátott tervekben
foglaltak figyelembe vételével a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges minden további
tervet (építéstechnológiai, gyártmány és részlettervet), tervrajzot és dokumentációt, indikatív
tervtől eltérő engedélyezési terveket, kiviteli terveket, próbaüzemi terveket, megvalósulási
terveket, üzemeltetési és-karbantartási utasításokat teljes körűen elkészítsen, a kivitelezést
megvalósítsa a hatóság által előírt idejű próbaüzemmel, sikeres üzembe helyezési eljárás
lefolytatásával együtt. A nyertes ATteljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dok-ban és
tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb
előírásokban foglaltak betartásáért.
2. Az ajánlattételi dok. 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. AK 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.
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 kivit. során régészeti szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.
11. A kivit. 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 az engedélyes 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.
A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató
jellegűek.
(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: 730
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: 1012505870
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: A-G Híd Konzorcium: Vezető tag: A-Híd Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Karikás Frigyes u. 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
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)
Hivatalos név: HÍD Zrt. (tag 1)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Karikás Frigyes u. 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
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)
Hivatalos név: Z-Híd Zrt. (tag 2)
Nemzeti azonosítószám:
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Postai cím: Karikás Frigyes u. 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
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):
Szerződésmódosítás indokához:
Az 1.3. pontban hivatkozott eljárást Megrendelő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen indította
meg, a felhívásban, valamint a szerződéses megállapodás 6.22. pontjában részletesen rögzítettek szerint.
A szerződés hatálybalépésének feltételei a szerződés 2018. december 27. napján történő aláírásának
időpontjában teljesültek, melyről Vállalkozó tudomást szerzett. Felek rögzítik, hogy a jelen módosítás
kizárólag a szerződéses megállapodás 4. pontjában rögzített részteljesítési határidőre vonatkozik, a
végteljesítési határidő változatlansága mellett.
A szerződésmódosítás tárgya:
Felek a szerződés 4. pontjának első bekezdésének második fordulatában rögzített részteljesítési határidőt
módosítják, tekintettel a szerződéskötés és hatálybalépésének időpontjára, valamint ezen határidőre
meghatározott munkák elvégzéséhez szükséges Magyar Közút Nonprofit Zrt. engedélyekre.
Felek a szerződéses megállapodás 4. pontjának első bekezdését a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján a
következők szerint módosítják:
„4. A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje
A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását a szerződés hatályba lépésétől számított 730
naptári nap időtartamon belül köteles teljesíteni. Kivételt képez a Fábiánsebestyén község ivóvízminőségjavító program című projektrész részét képező távvezeték és vízátadási pont kiépítése, valamint a
Mindszent város ivóvízminőség-javító program című projektrész vízkezelő művének megvalósítása
próbaüzemmel , melynek be kell fejeződnie 2019. szeptember 17. napjáig. […]”
A szerződésmódosítás feltételei:
A jelen szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltak alapján kerül sor, figyelemmel arra,
hogy szerződés módosítása az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem
határoz meg, azaz
a) nem határoz meg olyan feltételeket, 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 -figyelemmel arra is, hogy az eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján, feltételesen
került megindításra és a szerződés hatálybalépésének feltételei valamennyi érdekelt gazdasági szereplő
számára megismerhetőek voltak és a szerződésmódosítás kizárólag a részteljesítési határidőre irányul;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg -a
részteljesítési határidő sem értékelési szempont (vagy részszempont, vagy alszempont) vagy kötbérterhes
részhatáridőként nem került meghatározásra, továbbá a szerződés teljesítésének határideje (időtartama)
nem változik, a szerződésmódosítás nem jár az ellenszolgáltatás növekedésével vagy elvégzendő munkák
csökkentésével;
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c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest
jelentős új elemre nem terjeszti ki - a szerződésmódosítás nem érinti a szerződés alapján elvégzendő
feladatok körét, mértékét-.
Egyéb rendelkezések:
Felek a szerződéses megállapodásban a Vállalkozó tekintetében rögzített bankszámlaszám adatokat a
következők szerint módosítják. A szerződés teljesítése során a Vállalkozó teljesítései vonatkozásában az
alábbi bankszámlaszámok az irányadók:
A-Híd Zrt.
Bankszámlaszáma: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-01440155-00100007
HÍD Zrt.
Bankszámlaszáma: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-01139310-00100009
Z-Híd Zrt.
Bankszámlaszáma: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-01157444-00100005
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: Felek a szerződéses megállapodás 4. pontjának első bekezdésében rögzített
részteljesítési határidőt a Közbeszerzési Hatóság állásfoglalására figyelemmel a Kbt. 141. § (6) bekezdése
alapján módosítják, figyelemmel arra is, hogy a hivatkozott részteljesítési határidő a közbeszerzési
eljárásban sem értékelési szempont (vagy részszempont, vagy alszempont) sem kötbérterhes
részhatáridőként nem került meghatározásra.
Felek az 1.3. pontban hivatkozott szerződéses megállapodás 4. pontjának első bekezdésében rögzített
részteljesítési határidőt módosítják, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás eredményként a
szerződés aláírásának és hatálybalépésének időpontjára a részteljesítési határidő nem tartható, valamint
arra, hogy a részteljesítési határidőre megjelölt munkák elvégzése részben a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
engedélyéhez kötött, melyek október 15. - március 15. időtartamban nem végezhetők.
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: 1012505870 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1012505870 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (20020/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92451917
Postai cím: Visegradi Utca 49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tigyiné Béres Erika
Telefon: +36 17691704
E-mail: beres.erika@szgyf.gov.hu
Fax: +36 709001010
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szgyf.gov.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszerbeszerzés– Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
Hivatkozási szám: EKR001019432020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Mirelit-Harmónia
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):

15800000-6

Fő szójegyzék
Fő tárgy:

15800000-6

További tárgyak:

15896000-5
15200000-0
15220000-6

II.2.3) A teljesítés helye:

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: 4352 Mérk, Hunyadi utca 183.
4372 Nyírbéltek, Vasút út 43.
4325 Kisléta, Pócsi út 52.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
3.részajánlat: Mirelit beszerzése a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Harmónia" Egyesített Szociális Intézmény
részére
Összes tervezett mennyiség:
19.325 kg
A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát, az előre nempontosan
tervezhető igényekre tekintettel. Ajánlatkérő a megadott keretösszeg kimerüléséig tartja fenn a jogot a
megrendelésekre.
1) A részletezett beszerzendő termékek a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként rendelkezésre bocsátott
árazatlan terméklistában találhatóak.
2) Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az általa megajánlott termékek megfelelnek a Magyar
Élelmiszerkönyvben előírt I. osztályú termékekre vonatkozó követelményeknek és az árazatlan terméklistában
előírt követelményeknek.
3) Az adott részhez tartozó egyes termékek kiszerelésére vonatkozó elvárásokat a közbeszerzési dokumentum
mellékletét képező árazatlan ártábla tartalmazza.
4) A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen ajánlati
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 ajánlati
felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében
– egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell
megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak
bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű.
Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.
A szerződés jellege keretszerződés, Keretösszeg: nettó 9.192.637 Ft, AK a nettó keretösszeg 75%-ára vállal lehívási
kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 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 142 - 377534
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3. Rész száma: 3 Elnevezés: Mirelit-Harmónia
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/07/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
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V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: "ORIENT-FRUIT" Kereskedelmi , Szolgáltató és Áruközvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15678861
Postai cím: Toldi Utca 1
Város: Nyírtelek
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4461
Ország: Magyarország
E-mail: orientfruit.kft@gmail.com
Telefon: +36 305149000
Internetcím(ek): (URL) www.orientfruit.hu
Fax: +36 42952722
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: 8568490 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az "Élelmiszerbeszerzés– Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye" tárgyú közbeszerzési eljárás 3. része
eredményeként megkötött adásvételi keretszerződés 1. sz. módosításának Felek általi aláírására 2022.
szeptember 14. napján került sor.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (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
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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:
2022/09/19 (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):

648

Kiegészítő szójegyzék

15800000-6
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

15800000-6

További tárgyak:

15896000-5

Kiegészítő szójegyzék

15200000-0
15220000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: 4352 Mérk, Hunyadi utca 183.
4372 Nyírbéltek, Vasút út 43.
4325 Kisléta, Pócsi út 52.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
3.részajánlat: Mirelit beszerzése a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Harmónia" Egyesített Szociális Intézmény
részére
Összes tervezett mennyiség:
19.325 kg
A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát, az előre nempontosan
tervezhető igényekre tekintettel. Ajánlatkérő a megadott keretösszeg kimerüléséig tartja fenn a jogot a
megrendelésekre.
1) A részletezett beszerzendő termékek a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként rendelkezésre bocsátott
árazatlan terméklistában találhatóak.
2) Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az általa megajánlott termékek megfelelnek a Magyar
Élelmiszerkönyvben előírt I. osztályú termékekre vonatkozó követelményeknek és az árazatlan terméklistában
előírt követelményeknek.
3) Az adott részhez tartozó egyes termékek kiszerelésére vonatkozó elvárásokat a közbeszerzési dokumentum
mellékletét képező árazatlan ártábla tartalmazza.
4) A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen ajánlati
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 ajánlati
felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében
– egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell
megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak
bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű.
Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb
jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.
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A szerződés jellege keretszerződés, Keretösszeg: nettó 9.192.637 Ft, AK a nettó keretösszeg 75%-ára vállal lehívási
kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 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: 8568490
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: "ORIENT-FRUIT" Kereskedelmi , Szolgáltató és Áruközvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15678861
Postai cím: Toldi Utca 1
Város: Nyírtelek
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4461
Ország: Magyarország
E-mail: orientfruit.kft@gmail.com
Telefon: +36 305149000
Internetcím(ek): (URL) www.orientfruit.hu
Fax: +36 42952722
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Felek a Keretszerződés 2. sz. mellékletét képező „Eladó ajánlata (részletes ártáblázat)” megnevezésű
dokumentumot jelen keretszerződés-módosítás 1. sz. mellékletének megfelelően módosítják.
A módosítással a Keretszerződés általános jellege nem változik, kizárólag az egységárak kerülnek
módosításra, minden más szerződéses feltétel változatlan marad.
Az ellenérték módosítása 50% alatt marad: a keretösszeg nem kerül módosításra, így a keretösszeg
módosítása 0 %, míg az egyes egységárak módosításának mértéke önállóan sem éri el az 50%-ot.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács 2022. június 9-én kelt, a
közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint
teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló útmutatója szerint a módosítást szükségessé tevő,
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előre nem látható körülménynek az ajánlatkérőn kívül álló objektív körülménynek kell lennie, a módosítás
szükségessége tehát nem fakadhat az ajánlatkérői igény megváltozásából, annak külső kényszerítő
körülménynek kell lennie. Az útmutató alapján az előre nem láthatóság követelménye alapvetően
akkor valósulhat meg, ha a szerződés módosítását indokoló körülmény jövőbeli bekövetkezéséről az
ajánlatkérőnek nem volt tudomása, és arra az ajánlatkérő a legnagyobb gondosság mellett a beszerzés
körülményeinek ismeretében nem is számíthatott.
Vevő az energiahordozók árának, valamint a Keretszerződés szerinti élelmiszeripari termékek Eladót
terhelő beszerzési és szállítási költségeinek ilyen jelentős mértékű és gyors ütemű emelkedésére a
Keretszerződés megkötésének időpontjában, valamint azt megelőzően a legnagyobb gondosság mellett,
a beszerzés körülményeinek ismeretében sem számíthatott, az teljes mértékben rajta kívül álló, előre nem
látható objektív körülménynek tekinthető.
Eladó az ajánlattétel során a szokásos piaci kockázattal és áremelkedési trendekkel számolt, ugyanakkor
a közbeszerzési eljárásban az ajánlattétel időpontját követően az egyes élelmiszeripari termékek piacán
előre nem látható, jelentős mértékű áremelkedés következett be az ellátási láncban tapasztalható hiányok,
a COVID járvány utóhatásai, a gyors ütemben emelkedő energiaárak és a kialakult háborús helyzet
következtében. A megrendelések teljesítését olyan külső körülmények befolyásolják, amelyek az Eladó
érdekkörén, rendes piaci kockázatán kívül esnek.
A Keretszerződés tárgyát képező termékek egységárának megfelelően kimutatott (és a nyilvánosság
előtt is ismert) növekedésére tekintettel Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján módosítják a
Keretszerződést.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés szerint: „A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6)
bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható,
illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal
eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást
követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő
körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az
egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.”
A Vevő, mint Ajánlatkérő és az Eladó, mint Ajánlattevő az energiahordozók árának, valamint a
Keretszerződés szerinti élelmiszeripari termékek beszerzési és szállítási költségeinek tekintetében
felmerülő rendkívüli mértékű és gyors ütemű áremelkedést gondos tervezéssel sem láthatták előre; az
áremelkedés mértéke extrém, a korábbi évek trendjei alapján nem megjósolható változás.
A módosítással a Keretszerződés általános jellege nem változik, kizárólag az egységárak kerülnek
módosításra, minden más szerződéses feltétel változatlan marad.
Az ellenérték módosítása 50% alatt marad: a keretösszeg nem kerül módosításra, így a keretösszeg
módosítása 0 %, míg az egyes egységárak módosításának mértéke önállóan sem éri el az 50%-ot.
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: 8568490 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 8568490 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
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Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (19479/2022)
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: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07442
Postai cím: Kossuth tér 9.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth János polgármester
Telefon: +36 56503810
E-mail: kallais@ph.szolnok.hu
Fax: +36 56503515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szolnok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szolnok.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szolnok Megyei Jogú Város területén infrastruktúra fejlesztési és rekonstrukciós feladatok ellátása
keretmegállapodás keretében I. ütem” - 9 részben
Hivatkozási szám:
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: Szolnok Megyei Jogú Város területén infrastruktúra fejlesztési és rekonstrukciós feladatok ellátása
keretmegállapodás keretében I. ütem” - 1. rész
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: 5000 Szolnok, Rák utca hrsz.: 7561,7864
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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1. Út- és annak részét képező parkoló aszfaltburkolat felújítása, a meglévő úthibák, szükséges mintavételezés
figyelembevételével a teljes pályaszerkezet szükség szerinti lokális felújítása a vonatkozó Útügyi Műszaki
Előírások szerint, azzal, hogy:
1.1. pályaszerkezeti rétegrend
1.1.1. tömörített altalaj
1.1.2. fagyvédő - és javítóréteg
1.1.3. alsó alapréteg
1.1.4. aszfaltburkolat esetén:
1.1.4.1. aszfalt kopóréteg (min: 5 cm)
1.1.4.2. aszfalt kötőréteg, (min: 7 cm + 1-2 cm kiegyenlítő réteg)
1.2. közmű fedlapok cseréje,
1.3. új szegély, padka kialakítása,
1.4. az útcsatlakozások akadálymentesítése,
1.5. járda szükség szerinti felújítása.
2. A csapadékvíz elvezetés műtárgyainak felülvizsgálata, rekonstrukciója, szükség szerinti cseréje.
3. A meglévő zöld területek építés előtti állapotának megőrzése, fakivágás esetén engedélyezési eljárás
lefolytatására kötelezett a kivitelező. A tervezés során figyelembe kell venni az Önkormányzat Közgyűlése
levegőminőség javítására vonatkozó hosszú távú intézkedési terv elfogadásáról szóló 25/2018. (II.22.)
határozatában, különösen annak 1.3. pontjában foglaltakat.
„1.3. Utak tervezésekor az út menti zöldfelületek területét biztosítani szükséges. Belterületi lakó- utak, utcák
mentén legalább kétoldali fasor, a nagyobb forgalmú utak mentén többszintű zöldsáv tervezése és kialakítása.
Városklíma, hősziget-hatás ellen árnyékoló lombhullató, klímatűrő fasorok, cserjesávok, több szintes zöldfelületek
létesítése nagy forgalmú utak mentén, éves ütemezéssel, különösen a légszennyezettségnek kitett
főbb közlekedési útvonalakon.”
A részletes műszaki leírást a felhívást mellékletét képező közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 207 - 540620
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Szolnok Megyei Jogú Város területén infrastruktúra fejlesztési és
rekonstrukciós feladatok ellátása keretmegállapodás keretében I. ütem” - 1. rész
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/08/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Colas Út Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
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Postai cím: Bocskai út 73
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 18831700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18831684
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: 124510857 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
Ajánlattevő neve: DUNA ASZFALT Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
Adószáma: 28733232-4-03
Ajánlattevő neve: Colas Út Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 73.
Adószáma: 14904134-2-44
Ajánlattevő neve: AQUA-GENERAL Szennyvíztechnológia-építő, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Keleti u. 34.
Adószáma: 13445762-2-09
Szerződésmódosítás jogcíme: Kbt. 141. § (4) bekezdése c) pont
Szerződésmódosítás időpontja: 2021.08.12.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
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A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában
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 utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/19 (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: HU322 A teljesítés fő helyszíne: 5000 Szolnok, Rák utca hrsz.: 7561,7864
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Út- és annak részét képező parkoló aszfaltburkolat felújítása, a meglévő úthibák, szükséges mintavételezés
figyelembevételével a teljes pályaszerkezet szükség szerinti lokális felújítása a vonatkozó Útügyi Műszaki
Előírások szerint, azzal, hogy:
1.1. pályaszerkezeti rétegrend
1.1.1. tömörített altalaj
1.1.2. fagyvédő - és javítóréteg
1.1.3. alsó alapréteg
1.1.4. aszfaltburkolat esetén:
1.1.4.1. aszfalt kopóréteg (min: 5 cm)
1.1.4.2. aszfalt kötőréteg, (min: 7 cm + 1-2 cm kiegyenlítő réteg)
1.2. közmű fedlapok cseréje,
1.3. új szegély, padka kialakítása,
1.4. az útcsatlakozások akadálymentesítése,
1.5. járda szükség szerinti felújítása.
2. A csapadékvíz elvezetés műtárgyainak felülvizsgálata, rekonstrukciója, szükség szerinti cseréje.
3. A meglévő zöld területek építés előtti állapotának megőrzése, fakivágás esetén engedélyezési eljárás
lefolytatására kötelezett a kivitelező. A tervezés során figyelembe kell venni az Önkormányzat Közgyűlése
levegőminőség javítására vonatkozó hosszú távú intézkedési terv elfogadásáról szóló 25/2018. (II.22.)
határozatában, különösen annak 1.3. pontjában foglaltakat.
„1.3. Utak tervezésekor az út menti zöldfelületek területét biztosítani szükséges. Belterületi lakó- utak, utcák
mentén legalább kétoldali fasor, a nagyobb forgalmú utak mentén többszintű zöldsáv tervezése és kialakítása.
Városklíma, hősziget-hatás ellen árnyékoló lombhullató, klímatűrő fasorok, cserjesávok, több szintes
25/10/2021 S207
https://ted.europa.eu/TED
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zöldfelületek létesítése nagy forgalmú utak mentén, éves ütemezéssel, különösen a légszennyezettségnek kitett
főbb közlekedési útvonalakon.”
A részletes műszaki leírást a felhívást mellékletét képező közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 124510857
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: COLAS Út Zrt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 18831700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18831684
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek, a Vállalkozási szerződés 3.1 pontját az alábbiak szerinti módosítják közös megegyezéssel:
Eredeti rendelkezés:
„A Vállalkozó vállalja, hogy a munkát a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően a munkaterület
átadás-átvételének megtörténtét követő 6 hónapon belül elvégzi.
A teljesítés időpontja a sikeres és kikötésmentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának az időpontja. A
műszaki átadás-átvétel időtartama maximum 30 nap, amely időtartam a teljesítési határidőbe nem számít
bele. Az építési munkaterület átadására a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül kerül
sor.”
Módosított rendelkezés:
„A Vállalkozó vállalja, hogy a munkát a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően a munkaterület
átadás-átvételének megtörténtét követő 6 hónapon belül elvégzi.
A teljesítés időpontja a sikeres és kikötésmentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának az időpontja.
A műszaki átadás-átvétel időtartama 30 nap, amely időtartam a teljesítési határidőbe nem számít bele. Az
építési munkaterület átadására legkésőbb a téli üzem időszakát követő 5. napig kerül sor”
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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 munka elvégzésére - a szerződésben foglaltaknak megfelelően - a munkaterület
átadás-átvételét követő 6 hónap van tervezve. Az augusztus 6-ai szerződés hatálybalépését és az 5 napos
munkaterület átadás-átvételt követően megkezdett munkakezdés esetén november 10-ig (építési tilalom
kezdete) nem kaphatna az útpálya szilárd burkolatot. Amennyiben az alépítmény nyitott állapotban
maradna az esős, havas, fagyos idő-szakra, akkor annak károsodásával kellene számolni. A munkák első
osztályú minőségben történő kivitelezésének biztosítása érdekében szükségszerű a munkaterület átadásátvétel időpontjának későbbre halasztása.
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: 124510857 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 124510857 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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Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (19480/2022)
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: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07442
Postai cím: Kossuth tér 9.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth János polgármester
Telefon: +36 56503810
E-mail: kallais@ph.szolnok.hu
Fax: +36 56503515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szolnok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szolnok.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Szolnok Megyei Jogú Város területén infrastruktúra fejlesztési és rekonstrukciós feladatok ellátása
keretmegállapodás keretében I. ütem” - 3. rész
Hivatkozási szám:
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: „Szolnok Megyei Jogú Város területén infrastruktúra fejlesztési és rekonstrukciós feladatok ellátása
keretmegállapodás keretében I. ütem” - 3. rész
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: 5000 Szolnok, Meggyes László utca hrsz.: 4990
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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1. Út- és annak részét képező parkoló aszfaltburkolat felújítása, a meglévő úthibák, szükséges mintavételezés
figyelembevételével a teljes pályaszerkezet szükség szerinti lokális felújítása a vonatkozó Útügyi Műszaki
Előírások szerint, azzal, hogy:
1.1. pályaszerkezeti rétegrend
1.1.1. tömörített altalaj
1.1.2. fagyvédő - és javítóréteg
1.1.3. alsó alapréteg
1.1.4. aszfaltburkolat esetén:
1.1.4.1. aszfalt kopóréteg (min: 5 cm)
1.1.4.2. aszfalt kötőréteg, (min: 7 cm + 1-2 cm kiegyenlítő réteg)
1.2. közmű fedlapok cseréje,
1.3. új szegély, padka kialakítása,
1.4. az útcsatlakozások akadálymentesítése,
1.5. járda szükség szerinti felújítása.
2. A csapadékvíz elvezetés műtárgyainak felülvizsgálata, rekonstrukciója, szükség szerinti cseréje.
3. A meglévő zöld területek építés előtti állapotának megőrzése, fakivágás esetén engedélyezési eljárás
lefolytatására kötelezett a kivitelező. A tervezés során figyelembe kell venni az Önkormányzat Közgyűlése
levegőminőség javítására vonatkozó hosszú távú intézkedési terv elfogadásáról szóló 25/2018. (II.22.)
határozatában, különösen annak 1.3. pontjában foglaltakat.
„1.3. Utak tervezésekor az út menti zöldfelületek területét biztosítani szükséges. Belterületi lakó- utak, utcák
mentén legalább kétoldali fasor, a nagyobb forgalmú utak mentén többszintű zöldsáv tervezése és kialakítása.
Városklíma, hősziget-hatás ellen árnyékoló lombhullató, klímatűrő fasorok, cserjesávok, több szintes zöldfelületek
létesítése nagy forgalmú utak mentén, éves ütemezéssel, különösen a légszennyezettségnek kitett
főbb közlekedési útvonalakon.”
A részletes műszaki leírást a felhívást mellékletét képező közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 207 - 540620
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: „Szolnok Megyei Jogú Város területén infrastruktúra fejlesztési és
rekonstrukciós feladatok ellátása keretmegállapodás keretében I. ütem” - 3. rész
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/08/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Colas Út Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
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Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 18831700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18831684
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: 14716942 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők valamennyi rész tekintetében:
Ajánlattevő neve: DUNA ASZFALT Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
Adószáma: 28733232-4-03
Ajánlattevő neve: Colas Út Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 73.
Adószáma: 14904134-2-44
Ajánlattevő neve: AQUA-GENERAL Szennyvíztechnológia-építő, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Keleti u. 34.
Adószáma: 13445762-2-09
Szerződésmódosítás jogcíme: Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Szerződésmódosítás időpontja: 2021.08.12.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
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

660

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

661

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 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 utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/19 (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: HU322 A teljesítés fő helyszíne: 5000 Szolnok, Meggyes László utca hrsz.: 4990
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Út- és annak részét képező parkoló aszfaltburkolat felújítása, a meglévő úthibák, szükséges mintavételezés
figyelembevételével a teljes pályaszerkezet szükség szerinti lokális felújítása a vonatkozó Útügyi Műszaki
Előírások szerint, azzal, hogy:
1.1. pályaszerkezeti rétegrend
1.1.1. tömörített altalaj
1.1.2. fagyvédő - és javítóréteg
1.1.3. alsó alapréteg
1.1.4. aszfaltburkolat esetén:
1.1.4.1. aszfalt kopóréteg (min: 5 cm)
1.1.4.2. aszfalt kötőréteg, (min: 7 cm + 1-2 cm kiegyenlítő réteg)
1.2. közmű fedlapok cseréje,
1.3. új szegély, padka kialakítása,
1.4. az útcsatlakozások akadálymentesítése,
1.5. járda szükség szerinti felújítása.
2. A csapadékvíz elvezetés műtárgyainak felülvizsgálata, rekonstrukciója, szükség szerinti cseréje.
3. A meglévő zöld területek építés előtti állapotának megőrzése, fakivágás esetén engedélyezési eljárás
lefolytatására kötelezett a kivitelező. A tervezés során figyelembe kell venni az Önkormányzat Közgyűlése
levegőminőség javítására vonatkozó hosszú távú intézkedési terv elfogadásáról szóló 25/2018. (II.22.)
határozatában, különösen annak 1.3. pontjában foglaltakat.
„1.3. Utak tervezésekor az út menti zöldfelületek területét biztosítani szükséges. Belterületi lakó- utak, utcák
mentén legalább kétoldali fasor, a nagyobb forgalmú utak mentén többszintű zöldsáv tervezése és kialakítása.
Városklíma, hősziget-hatás ellen árnyékoló lombhullató, klímatűrő fasorok, cserjesávok, több szintes zöldfelületek
létesítése nagy forgalmú utak mentén, éves ütemezéssel, különösen a légszennyezettségnek kitett
főbb közlekedési útvonalakon.”
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A részletes műszaki leírást a felhívást mellékletét képező közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 14716942
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: COLAS Út Zrt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 18831700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18831684
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek, a Vállalkozási szerződés 3.1 pontja második bekezdését az alábbiak szerinti módosítják közös
megegyezéssel:
Eredeti rendelkezés:
„A Vállalkozó vállalja, hogy a munkát a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően a munkaterület
átadás-átvételének megtörténtét követő 6 hónapon belül elvégzi.
A teljesítés időpontja a sikeres és kikötésmentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának az időpontja. A
műszaki átadás-átvétel időtartama maximum 30 nap, amely időtartam a teljesítési határidőbe nem számít
bele. Az építési munkaterület átadására a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül kerül
sor.”
Módosított rendelkezés:
„A Vállalkozó vállalja, hogy a munkát a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően a munkaterület
átadás-átvételének megtörténtét követő 6 hónapon belül elvégzi.
A teljesítés időpontja a sikeres és kikötésmentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának az időpontja.
A műszaki átadás-átvétel időtartama 30 nap, amely időtartam a teljesítési határidőbe nem számít bele.
Az építési munkaterület átadására a TOP-6.3.1-15-SL1-2016-00001 keretein belül megvalósuló Véső úti
R.A.J.T projektben lévő III. ütemben készülő körforgalom munkaterületének átadás-átvétel megtörténtét
követően, legkésőbb 2022. augusztus 22-ig kerül sor.”
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
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pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A kivitelezés kezdését akadályozó tényezők merültek fel, melyek miatt a
munkálatok a tervezett időpontban nem kezdhetők el.
Jelen projekthez a TOP-6.3.1-15-SL1-2016-0001 keretein belül megvalósuló Véső úti R.A.J.T. projekt
III. ütemének kivitelezésében készülő körforgalom műszakilag kapcsolódik, ezért ezek kivitelezése
szükségsze-rűen egy időpontban kell végbe menjenek. A körforgalom kivitelezése a II. ütem (záportározó)
befejezését követően kezdődhet meg, mivel a munkaterület a záportározó kivitelezéséhez szükséges
felvonulási, anyag-szállítási útvonalán helyezkedik el.
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: 14716942 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 14716942 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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Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság (19990/2022)
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: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 18159422242
Postai cím: Podmaniczky Utca 109.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pap László
Telefon: +36 303217150
E-mail: pap.laszlo@ptsys.hu
Fax: +36 18810192
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vasuteu.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: (PTS-298) élelmiszerek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001286492021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: 12) Egyéb élelmiszerek (HE)
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság Hévízi Egészségügyi Központ, 8380 Hévíz, Erzsébet királyné útja 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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A dokumentációban részletesen meghatározott élelmiszerek (Egyéb élelmiszerek) beszerzése.
Mennyiség: 8 252 kg, 80 827 db, 1 115 doboz, 10 382 liter
A dokumentációban részletesen meghatározott mennyiségek (alapmennyiség) felett AK az alapmennyiség 20%ának megfelelő opcionális mennyiség lehívására jogosult.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/01/25 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 026 - 066077
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: PTS-298 12. rész Rész száma: 12 Elnevezés: 12) Egyéb élelmiszerek (HE)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/01/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: "ILLKER-FOOD" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11469012241
Postai cím: Régi posta Utca 12. 1.em. 1/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: csaba.elo@illkerfood.hu
Telefon: +36 305355412
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96210083
A nyertes ajánlattevő/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: 17478350 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
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Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-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:
2022/09/19 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

15000000-8
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15000000-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság Hévízi Egészségügyi Központ, 8380 Hévíz, Erzsébet királyné útja 1.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A dokumentációban részletesen meghatározott élelmiszerek (Egyéb élelmiszerek) beszerzése.
Mennyiség: 8 252 kg, 80 827 db, 1 115 doboz, 10 382 liter
A dokumentációban részletesen meghatározott mennyiségek (alapmennyiség) felett AK az alapmennyiség 20%ának megfelelő opcionális mennyiség lehívására jogosult.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/01/25 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
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2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 20732346
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: "ILLKER-FOOD" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11469012241
Postai cím: Régi posta Utca 12. 1.em. 1/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: csaba.elo@illkerfood.hu
Telefon: +36 305355412
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96210083
A nyertes ajánlattevő/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):
Eladó 2022. augusztus 19. napján tájékoztatta Vevőt arról, hogy a gazdasági körülmények a szerződés
megkötésekor előre nem látható, a szerződéskötést követően végbement jelentős mértékű megváltozása
olyan mértékű költségnövekedést okozott, amelyeknek általános vállalkozói kockázatot meghaladó
mértékének szerződéses árakban való érvényesítése nem kerülhető el. Ennek főbb elemei:
• a szerződés tárgyát képező egyes termékek beszerzési árának ugrásszerű növekedése
• az üzemanyagok árának ugrásszerű növekedése
• a villamos energia árának ugrásszerű növekedése
• az EUR/HUF árfolyam jelentős romlása
Ezt az Eladó részletes hivatalos statisztikai adatokkal is alátámasztotta, továbbá Vevő kérésére részletes
kimutatást készített a javasolt ármódosítások az alapszerződés összértékére gyakorolt hatásáról. Fenti
változások – a beszerzési árakon, a raktározási és szállítási költségeken keresztül – közvetlen hatást
gyakorolnak az Eladó költségeire, ezen keresztül pedig az eladási áraira, azokkal okozati összefüggésben
állnak.
Fentiek alapján a Felek egybehangzó akarattal az alapszerződés mellékletét képező ártáblázatot jelen
szerződésmódosítás mellékletében foglaltak szerint módosítják.
A módosítás a szerződés teljes futamidőre vetített, mennyiségi eltérés nélkül értelmezett összértékét
18,62%-kal emeli meg.
Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy rendszeresen megvizsgálja, hogy jelen szerződésmódosítást
megalapozó körülmények milyen irányban és mértékben változnak, és amennyiben lehetőséget lát jelen
szerződésmódosítás keretében megemelt árak csökkentésére, arról haladéktalanul értesíti Vevőt.
A szerződés módosításának dátuma: 2022.09.09.
A szerződés módosításának jogalapja: a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
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Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: Eladó 2022. augusztus 19. napján tájékoztatta Vevőt arról, hogy a gazdasági
körülmények a szerződés megkötésekor előre nem látható, a szerződéskötést követően végbement
jelentős mértékű megváltozása olyan mértékű költségnövekedést okozott, amelyeknek általános
vállalkozói kockázatot meghaladó mértékének szerződéses árakban való érvényesítése nem kerülhető el.
Ennek főbb elemei:
• a szerződés tárgyát képező egyes termékek beszerzési árának ugrásszerű növekedése
• az üzemanyagok árának ugrásszerű növekedése
• a villamos energia árának ugrásszerű növekedése
• az EUR/HUF árfolyam jelentős romlása
Ezt az Eladó részletes hivatalos statisztikai adatokkal is alátámasztotta, továbbá Vevő kérésére részletes
kimutatást készített a javasolt ármódosítások az alapszerződés összértékére gyakorolt hatásáról. Fenti
változások – a beszerzési árakon, a raktározási és szállítási költségeken keresztül – közvetlen hatást
gyakorolnak az Eladó költségeire, ezen keresztül pedig az eladási áraira, azokkal okozati összefüggésben
állnak.
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: 17478350 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 20732346 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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VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (19936/2022)
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: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10824346244
Postai cím: Üllői Út 131.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szűcs Emma Éva
Telefon: +36 202322735
E-mail: Emmaeva.Szucs@volanbusz.hu
Fax: +36 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.volanbusz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Credo autóbusz alkatrészek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001284812021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34300000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Credo Econell, Inovell, Optinell alkatrészek
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34300000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe.
Tekintettel a szigorú karakterkorlátozásra a teljesítés fő helyszínei a KD-ban kerülnek ismertetésre.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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A felhívás II.2.1) pontjában a karakterkorlátozásra tekintettel a rész elnevezése rövidítve került feltüntetésre. A rész
teljes elnevezése: Credo Econell, Inovell, Optinell típusú autóbuszok alkatrészei.
Ajánlatkérő Credo Econell, Inovell, Optinell típusú autóbuszok új alkatrészeinek beszerzésére kíván szerződni a
nyertes Ajánlattevővel, konszignációs raktárba történő szállítással, adásvételi keretszerződés keretében összesen
nettó 320.000.000 Ft keretösszegig.
A tervezett mennyiség 14986 db. Ajánlatkérő a tételes ártáblázatban megadott várható, tervezett mennyiségre
nem vállal lehívási kötelezettséget.
Ajánlatkérő a teljes keretösszegre, azaz 100%-ra lehívási kötelezettséget vállal, az opcióval kapcsolatban lehívási
kötelezettség nem terheli. Ajánlatkérő előírja a keretösszeg legalább 20%-ának konszignációs raktárba történő
kihelyezését. További információk részletesen a szerződéstervezetben.
Ajánlattevőnek az általa szállított valamennyi termékre, kivéve a tételes ártáblázat anyag megnevezésében *al jelölt termékeket – a használatba vételének (Ajánlatkérőnek történő kiadásának) napjától – km korlátozás
nélkül minimum 12 hónap jótállást kell vállalnia, kivéve ha jogszabályi kötelező rendelkezése ennél hosszabb
jótállási kötelezettséget ír elő. A tételes ártáblázatban anyag megnevezésében *-gal jelölt termékei esetében a
szerződéstervezet 12.5. pontjában foglaltak az irányadóak.
A nyertes ajánlattevő által szállítandó alkatrészek pontos leírását a Közbeszerzési dokumentumok mellékletét
képező műszaki leírás és a Tételes ártáblázat tartalmazza.
A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen
előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása érdekében történt, az ajánlatkérő a megjelölt gyártmánnyal és minőséggel egyenértékű műszaki
paraméterekkel rendelkező termékekre is elfogadja az ajánlatokat. Az egyenértékűségi követelmények részletes
leírását a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az egyenértékűség igazolása az ajánlattevő feladata.
A tárgyi közbeszerzési eljárás célja Ajánlatkérő számára valamennyi rész tekintetében járműgyártói vagy gyári
első beépítésű vagy a gyári eredeti helyett használhatónak elismert alkatrészek beszerzése és szállítása, az ajánlati
felhívásban és a közbeszerzési dokumentációban megfogalmazott követelményeknek és paramétereknek
megfelelő minőségben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/01/03 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 003 - 005205
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Credo Econell, Inovell, Optinell alkatrészek
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/12/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: KRAVTEX KERESKEDELMI KFT.
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Nemzeti azonosítószám: 10737451208
Postai cím: LISZT FERENC UTCA 7.
Város: GYŐR
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9022
Ország: Magyarország
E-mail: kravtex@kravtex.hu
Telefon: +36 302247599
Internetcím(ek): (URL) www.credobus.hu
Fax: +36 96525371
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: 320000000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-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:
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VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

672

Kiegészítő szójegyzék

34300000-0
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34300000-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe.
Tekintettel a szigorú karakterkorlátozásra a teljesítés fő helyszínei a KD-ban kerülnek ismertetésre.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A felhívás II.2.1) pontjában a karakterkorlátozásra tekintettel a rész elnevezése rövidítve került feltüntetésre. A rész
teljes elnevezése: Credo Econell, Inovell, Optinell típusú autóbuszok alkatrészei.
Ajánlatkérő Credo Econell, Inovell, Optinell típusú autóbuszok új alkatrészeinek beszerzésére kíván szerződni a
nyertes Ajánlattevővel, konszignációs raktárba történő szállítással, adásvételi keretszerződés keretében összesen
nettó 320.000.000 Ft keretösszegig.
A tervezett mennyiség 14986 db. Ajánlatkérő a tételes ártáblázatban megadott várható, tervezett mennyiségre
nem vállal lehívási kötelezettséget.
Ajánlatkérő a teljes keretösszegre, azaz 100%-ra lehívási kötelezettséget vállal, az opcióval kapcsolatban lehívási
kötelezettség nem terheli. Ajánlatkérő előírja a keretösszeg legalább 20%-ának konszignációs raktárba történő
kihelyezését. További információk részletesen a szerződéstervezetben.
Ajánlattevőnek az általa szállított valamennyi termékre, kivéve a tételes ártáblázat anyag megnevezésében *al jelölt termékeket – a használatba vételének (Ajánlatkérőnek történő kiadásának) napjától – km korlátozás
nélkül minimum 12 hónap jótállást kell vállalnia, kivéve ha jogszabályi kötelező rendelkezése ennél hosszabb
jótállási kötelezettséget ír elő. A tételes ártáblázatban anyag megnevezésében *-gal jelölt termékei esetében a
szerződéstervezet 12.5. pontjában foglaltak az irányadóak.
A nyertes ajánlattevő által szállítandó alkatrészek pontos leírását a Közbeszerzési dokumentumok mellékletét
képező műszaki leírás és a Tételes ártáblázat tartalmazza.
A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen
előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása érdekében történt, az ajánlatkérő a megjelölt gyártmánnyal és minőséggel egyenértékű műszaki
paraméterekkel rendelkező termékekre is elfogadja az ajánlatokat. Az egyenértékűségi követelmények részletes
leírását a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az egyenértékűség igazolása az ajánlattevő feladata.
A tárgyi közbeszerzési eljárás célja Ajánlatkérő számára valamennyi rész tekintetében járműgyártói vagy gyári
első beépítésű vagy a gyári eredeti helyett használhatónak elismert alkatrészek beszerzése és szállítása, az ajánlati
felhívásban és a közbeszerzési dokumentációban megfogalmazott követelményeknek és paramétereknek
megfelelő minőségben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/01/03 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 320000000
Pénznem: HUF
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A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: KRAVTEX KERESKEDELMI KFT.
Nemzeti azonosítószám: 10737451208
Postai cím: LISZT FERENC UTCA 7.
Város: GYŐR
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9022
Ország: Magyarország
E-mail: kravtex@kravtex.hu
Telefon: +36 302247599
Internetcím(ek): (URL) www.credobus.hu
Fax: +36 96525371
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződés keretösszegének emelése vált szükségessé. A Szerződés eredeti keretösszege nettó 320 000
000 Ft, azaz nettó
háromszázhúszmillió forint + 30% (nettó 96 000 000 Ft, azaz nettó kilencvenhatmiilió forint) opció. Vevő a
rendelkezésre álló opcióval növelt keretösszeget lehívta.
A Szerződés 11.1. pontjában szereplő opcióval növelt keretösszeg összesen nettó 33 000 000 Ft-tal, azaz
nettó harminchárommillió forinttal kerül megemelésre.
Az ellenérték növekedésének mértéke nem haladja meg sem az uniós értékhatárt, sem a Szerződés
értékének 10%-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és illeszkedik
az eredeti Szerződés jellegéhez.
A Vevő számviteli és pénzügyi szogáltatója (Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt.) helyébe új szolgáltató
(VB Szolgáltató Központ Kft.) lépett, a Szerződés 9.5., 9.6., 10.2. és 10.11. pontjainak módosítása vált
szükségessé.
A szerződésmódosítás aláírásának időpontja: 2022. augusztus 10.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: Ajánlatkérő a szerződést a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján módosította.
Ajánlatkérő a Kbt.141. § (4) bekezdés c) pontjára nem
hivatkozik, ezért a módosítás szükségességét indokoló körülmények előre nem látható jellegének
magyarázata nem releváns.
A Szerződés 9.5., 9.6., 10.2. és 10.11. pontjai módosításának jogalapja a 141. § (6) bekezdése.
VII.2.3) Áremelkedés
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A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett
tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 416000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 449000000 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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Pomáz Város Önkormányzata (19266/2022)
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: Pomáz Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731058213
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 23-25
Város: Pomáz
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Dóra
Telefon: +36 26814300
E-mail: kozbeszerzes@komplexkft.eu
Fax: +36 26325640
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.pomaz.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/EKR001243602022/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/EKR001243602022/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
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közétkeztetés
Hivatkozási szám: EKR001243602022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

677

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
55520000-1
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Jelen közbeszerzési eljárás keretében a nyertes ajánlattevő feladata közétkeztetési szolgáltatás biztosítása Pomáz
Város Önkormányzata intézményei részére. Az eljárás pontos mennyiségeit és a leírását a további közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó
becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás
céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Óvodai közétkeztetés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
55520000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: II.2.14) pontban részletezve
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Kiegészítő szójegyzék
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Főbb mennyiségek (12 hónap időtartamra vetítve):
Óvodai normál étkezés összes adagszám:
Tízórai: 103212 db
Ebéd: 103212 db
Uzsonna: 103212 db
Óvodai diétás étkezés összes adagszám:
Tízórai: 1708 db
Ebéd: 1708 db
Uzsonna: 1708 db
Adagok napi mennyisége (tízórai, ebéd, uzsonna):
1290 adag/nap
Az eljárás pontos mennyiségeit és leírását a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 19 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Szopka Dániel (lajstomszám: 01104)
2) Szerződés meghosszabbítása: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy jelen közbeszerzési eljárás
eredményeképpen megkötött szerződést 19 hónap időtartamara köti, azonban ajánlatkérő fenntartja magának
a jogot, hogy a szerződés lejárta előtt legalább 30 nappal megtett egyoldalú jognyilatkozatával a szerződést egy
alkalommal további legfeljebb 5 hónappal meghosszabbítsa a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pont alapján.
3) Értékelési szempontok:
1. Ellenszolgáltatás egy évre vetített nettó összege (nettó Ft/év), súlyszám: 80
2. Ajánlattevő a táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 7. § előírásaiban
foglalt gyakoriságon felül szolgáltat zöldséget, gyümölcsöt (adag) (min. 0 adag, max 3 adag), súlyszám: 7
3. Ajánlattevő a táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 7. § előírásaiban
foglalt gyakoriságon felül szolgáltat teljes kiőrlésű gabona alapú élelmiszert (adag) (min. 0 adag, max 3 adag),
súlyszám: 7
4. Ajánlattevő vállalja fogyasztói visszajelzési rendszerek bevezetését, amely alapján a szolgáltatást igénybe
vevőnek dokumentált módon véleménynyilvánításra, visszajelzésre van lehetősége. (igen/nem), súlyszám: 6
II.2.3) A teljesítés helye:
A teljesítés fő helyszíne:
Mesevölgyi Óvoda (2013 Pomáz, Beniczky u. 11.);
Mesedombi Óvoda (2013 Pomáz, Beniczky u. 84.);
Mesevár Óvoda (2013 Pomáz, Béke u. 9.);
Pomázi Hétszínvirág Óvoda (2013 Pomáz, Jókai Mór u. 2.);
Napsugár Óvoda (2013 Pomáz, József Attila u. 4.).
II.2.1)
Elnevezés: Iskolai közétkeztetés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

55520000-1
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NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: II.2.14) pontban részletezve
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Főbb mennyiségek (12 hónap időtartamra vetítve):
Általános iskola normál étkezés összes adagszám:
Tízórai: 123950 db
Ebéd: 170385 db
Uzsonna: 123950 db
Felnőtt (dolgozói) ebéd: 3145 db
Általános iskola diétás étkezés összes adagszám:
Tízórai: 740 db
Ebéd: 1295 db
Uzsonna: 740 db
Középiskolai normál étkezés összes adagszám:
Tízórai: 555 db
Ebéd: 1665 db
Uzsonna: 555 db
Szünidei (RGYK) étkeztetés összes adagszám:
871 db
Napközbeni gyermekfelügyelet (nyári tábor) összes adagszám:
Tízórai: 2700 db
Ebéd: 2700 db
Uzsonna: 2700 db
Felnőtt (dolgozói) ebéd: 216 db
Diétás tízórai: 54 db
Diétás ebéd: 54 db
Diétás uzsonna: 54 db
Adagok napi mennyisége (iskolai tízórai, ebéd, uzsonna):
2308 adag/nap
Az eljárás pontos mennyiségeit és leírását a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 19 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Szopka Dániel (lajstomszám: 01104)
2) Szerződés meghosszabbítása: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy jelen közbeszerzési eljárás
eredményeképpen megkötött szerződést 19 hónap időtartamara köti, azonban ajánlatkérő fenntartja magának
a jogot, hogy a szerződés lejárta előtt legalább 30 nappal megtett egyoldalú jognyilatkozatával a szerződést egy
alkalommal további legfeljebb 5 hónappal meghosszabbítsa a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pont alapján.
3) Opció: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a "Napközbeni gyermekfelügyelet (nyári tábor)" opcionális
mennyiség, amely megrendelése ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozata alapján történik a szerződés hatálya alatt.
4) Értékelési szempontok:
1. Ellenszolgáltatás egy évre vetített nettó összege (nettó Ft/év), súlyszám: 80
2. Ajánlattevő a táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 7. § előírásaiban
foglalt gyakoriságon felül szolgáltat zöldséget, gyümölcsöt (adag) (min. 0 adag, max 3 adag), súlyszám: 7
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3. Ajánlattevő a táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 7. § előírásaiban
foglalt gyakoriságon felül szolgáltat teljes kiőrlésű gabona alapú élelmiszert (adag) (min. 0 adag, max 3 adag),
súlyszám: 7
4. Ajánlattevő vállalja fogyasztói visszajelzési rendszerek bevezetését, amely alapján a szolgáltatást igénybe
vevőnek dokumentált módon véleménynyilvánításra, visszajelzésre van lehetősége. (igen/nem), súlyszám: 6
II.2.3) A teljesítés helye:
A teljesítés fő helyszíne:
Mátyás Király Általános Iskola (2013 Pomáz, Mátyás Király u. 2.);
Sashegyi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Rendészeti Szakközépiskola (2013 Pomáz, Iskola u. 2.);
Pomázi Német Nemzetiségi Általános Iskola (2013 Pomáz, Beniczky u. 53.);
Városháza (2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 211-23).
II.2.1)
Elnevezés: Idősek és szociális közétkeztetés
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
55520000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: II.2.14) pontban részletezve
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Főbb mennyiségek (12 hónap időtartamra vetítve):
Idős korosztály összes adagszám:
Reggeli: 6570 db
Tízórai: 6570 db
Ebéd: 6570 db
Uzsonna: 6570 db
Vacsora: 6570 db
Szociális étkeztetés:
Ebéd: 3810 db
Ebéd lakhelyre szállítással: 12192 db
Diétás: 1016 db
Diétás ebéd lakhelyre szállítással: 1524 db
Adagok napi mennyisége (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora):
163 adag/nap
Az eljárás pontos mennyiségeit és leírását a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 19 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Szopka Dániel (lajstomszám: 01104)
2) Szerződés meghosszabbítása: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy jelen közbeszerzési eljárás
eredményeképpen megkötött szerződést 19 hónap időtartamara köti, azonban ajánlatkérő fenntartja magának
a jogot, hogy a szerződés lejárta előtt legalább 30 nappal megtett egyoldalú jognyilatkozatával a szerződést egy
alkalommal további legfeljebb 5 hónappal meghosszabbítsa a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pont alapján.
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3) Értékelési szempontok:
1. Ellenszolgáltatás egy évre vetített nettó összege (nettó Ft/év), súlyszám: 80
2. Ajánlattevő a táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 7. § előírásaiban
foglalt gyakoriságon felül szolgáltat zöldséget, gyümölcsöt (adag) (min. 0 adag, max 3 adag), súlyszám: 7
3. Ajánlattevő a táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 7. § előírásaiban
foglalt gyakoriságon felül szolgáltat teljes kiőrlésű gabona alapú élelmiszert (adag) (min. 0 adag, max 3 adag),
súlyszám: 7
4. Ajánlattevő vállalja fogyasztói visszajelzési rendszerek bevezetését, amely alapján a szolgáltatást igénybe
vevőnek dokumentált módon véleménynyilvánításra, visszajelzésre van lehetősége. (igen/nem), súlyszám: 6
Szociális Szolgáltató Központ (2013 Pomáz, Községház u. 2.).
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: A kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok:
Ajánlattevőknek az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. Kr.)
17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű
nyilatkozatát, hogy nem tartozik az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. Kr. 8.§ (i) pont ib) alpont és a
10.§ g) pont gb) alpontban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Ajánlattevőnek
valamennyi a kizáró ok tekintetébenben tett nyilatkozatot EKR űrlap formájában szükséges megtenni.
Az ajánlattevő az általa bevonni kívánt alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. Kr. 17. § (2) bekezdése
szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hiányáról.
A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat (321/2015. Kr. 17. § (1) bekezdés) vonatkozásában
ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. Kr. 14. § (2) bekezdésében foglaltakra.
A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével. Öntisztázás esetén a jogerős
határozatot a gazdasági szereplő a kizáró okokra vonatkozó egyszerű nyilatkozatával egyidejűleg köteles
benyújtani.
A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozat, igazolás keltezése tekintetében a 321/2015. Kr. 1. § (7)
bekezdése irányadó.
A 321/2015. Kr. 13. § alapján Ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében, az ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nem áll fenn változásbejegyzési eljárás,
abban az esetben nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.
Ugyanazon ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már
benyújtott igazolás tekintetében a Kbt. 69. § (11a) bekezdés irányadó.
Szakmai tevékenységre vonatkozó alkalmasság:
SZ.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény szerinti FELIR azonosítóval.
SZ.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a szerződés teljesítéséhez igénybe vett
főzőkonyha létesítmény(ek)re vonatkozó, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.
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évi XLVI. törvény 23. § (5) bekezdése szerinti valamennyi utolsó, de 3 évnél nem régebbi minősítés
eredményeivel.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 321/2015. Kr. 26. §, szerint kell igazolnia az
előírt alkalmassági minimumkövetelményeket.
SZ.1. Amennyiben nyilvántartásban szereplés ténye a ingyenesen elérhető közhiteles nyilvántartásban
a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerint ellenőrizhető, akkor az igazolás tekintetében dokumentum csatolása
nem szükséges. Amennyiben a nyilvántartásban szereplés tényének a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti
ellenőrzésére nincsen mód, akkor a nyilvántartás kivonata, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított
igazolás vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum csatolandó egyszerű másolatban.
SZ.2. A szerződés teljesítéséhez igénybe vett főzőkonyha létesítmény(ek)re vonatkozó, az élelmiszerláncról
és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 23. § (5) bekezdése szerinti valamennyi utolsó, de 3
évnél nem régebbi minősítés benyújtásával.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
M.1. A 321/2015. Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő ismertesse az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) teljesített legjelentősebb szolgáltatásait
referenciáit.
A bemutatott referencia a 321/2015. Kr. 23. §-ban meghatározott módon igazolandó.
A referencia igazolásban vagy nyilatkozatban meg kell adni:
- a szerződő fél (szerződést teljesítő) nevét, székhelyét;
- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét, referenciáról információt adó személy képviselőjének neve,
beosztása és elérhetősége (telefonszám, e-mail);
- a szerződés (szolgáltatás) mennyiségét;
- a szerződés során az igazolást benyújtó gazdasági szereplő által megvalósított műszaki tartalom
ismertetése olyan részletességgel, melyből az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés
egyértelműen megállapítható.
- a teljesítés idejét kezdő és befejező időpontját (év/hónap/nap pontossággal),
- a teljesítés önállóan vagy közös ajánlattevőként / projekt társaság tagjaként került megvalósításra (közös
ajánlattevő / projekt társaság esetében a teljesítés százalékban kifejezett arányát is meg kell adni),
- a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésre a 321/2015. Kr. 22.§ (5) bek. irányadó,
továbbá a referencia nyilatkozatból vagy igazolásból a fenti kritériumoknak is (úgy, mint a teljesítés
oszthatatlan-e, tehát a teljesített szolgáltatásra vonatkozó referencia nyilatkozat vagy igazolás kiállítható-e
az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével) egyértelműen ki kell derülniük!
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 3 (három) év alatt befejezett, de
legfeljebb 6 (hat) éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. Ajánlatkérő a
teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény
vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M.2. A 321/2015. Kr. 21.§ (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek – különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek – a megnevezése, végzettségének illetve képzettségének, szakmai
tapasztalatának ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Ajánlattevőnek EKR űrlap kitöltésével meg kell adnia az alkalmasság igazolásába bevonandó szakember
nevét, a szakember által igazolandó alkalmassági követelmény megnevezését, a szakemberrel
jogviszonyban álló szervezet megnevezését. A bevonandó szakember vonatkozásában benyújtandó a
szakember szakmai önéletrajza, a végzettségét/képzettségét igazoló dokumentumo(ka)t és a a szakember
rendelkezésre állási nyilatkozatát.
Karakter korlátozás miatt folytatás a VI.4.3) pontban.
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
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális
szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2)
bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: mértéke 5% 30 percenként (maximum mértéke 10% (60 perc)), alapja a késedelemmel érintett
adagok teljes nettó ellenértéke
Hibás teljesítési kötbér: mértéke 5%. alapja a hibás teljesítéssel érintett adagok teljes nettó ellenértéke
Meghiúsulási kötbér:
Az egyedi részteljesítés meghiúsulása esetén a meghiúsulási kötbér mértéke 10%. A kötbér alapja a
meghiúsulással érintett adagok nettó összesített ellenértéke.
A teljes szerződés meghiúsulása esetén a meghiúsulási kötbér mértéke az ellenszolgáltatás egy évre vetített nettó
összegének 20%-a.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF (forint). Az ellenérték kifizetése számla ellenében
átutalással történik.
Előleg: Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Számlázás: Ajánlatkérő számlázásra havi rendszerességgel ad lehetőséget.
A számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak és a vonatkozó ÁFA szabályoknak megfelelően történik.
A kifizetésre vonatkozó szabályok:
- a Kbt. 27/A. §, Kbt. 135. §,
- Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek.,
A fizetési feltételek részletes szabályait a Közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott 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)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
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(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: 2022/10/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (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)Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2), (6) bekezdés szerint. Nem magyar
nyelven benyújtott dokumentumok tekintetében a Kbt. 47. § (2) bekezdése az irányadó.
2)Ajánlattevő a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján ajánlatához felolvasólapot kell csatolnia a Kbt. 68. § (4)
bekezdés szerinti tartalommal. A felolvasólap benyújtása a 424/2017. Korm. Rendelet 11. § (1) bekezdés
alapján elektronikus űrlap kitöltésével történik.
3)A minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározott minősítési szempontokhoz képest Ajánlatkérő az
alábbi alkalmassági pontok tekintetében határozott meg szigorúbb feltételeket: III.1.3) M.1., M.2.
4)Az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő
közép-európai idő (CET) szerint értendő. Kétség esetén ajánlatkérő a pontos időt a http://pontosido.info/
oldalon ellenőrzi.
5)Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni. Közös ajánlattétel
esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek közös ajánlattételi megállapodást kell csatolni a
közbeszerzési dokumentumokban részletezett tartalommal. A csatolt megállapodásban meg kell
jelölni a vezető céget, és a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. Az EKR-ben
elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi
meg.
6)Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
7)Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást új gazdasági szereplő
bevonása esetén.
8)Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
9) A nyertes ajánlattevő(k)nek a szerződés megkötésekor és a teljes szerződéses időszak alatt rendelkeznie
kell közétkeztetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó legalább 1. rész esetében: 20.000.000 Ft/év
és legalább 10.000.000 Ft/káresemény, a 2. rész esetében: 40.000.000 Ft/év és legalább 20.000.000
Ft/káresemény, a 3. rész esetében: 7.000.000 Ft/év és legalább 3.500.000 Ft/káresemény kárfizetési
limitösszegű, szakmai felelősségbiztosítással. Abban az esetben, amennyiben a nyertes ajánlattevő a
szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt biztosítással, azt ajánlatkérő az ajánlattól való
visszalépésként értékeli a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján, amely esetben ajánlatkérő a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.
10)Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint annak végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás
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során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
rendelkezéseit kell alkalmazni.
11)Jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítása és az ajánlatok benyújtása a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján
a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer
(jelen felhívásban a megnevezése rövidítve: EKR) igénybevételével történik. Az elektronikus közbeszerzési
rendszer igénybevételének feltételeiről az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.
Korm. Rendelet rendelkezik.
12)Ajánlatkérő a Kbt. 2. § (5) bekezdése alapján nyújt nemzeti elbánást.
13) Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem szervez.
14)Ajánlatkérő egyenértékűség tekintetében felhívja a figyelmet a 321/2015. Korm. rendelet 46. § (3)
bekezdésére.
15) Az eljárásban való részvétel nem kötött ajánlati biztosíték adásához.
16)Az ajánlattevőnek a szakmai ajánlatot kell csatolnia a Közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott
műszaki leírás alapján.
17)Értékelés a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont alapján a legjobb ár-érték szempont szerint; valamennyi
rész esetében az 1. rész-szempont: fordított arányosítás alapján; 2-3. rész-szempont: egyenes arányosítás
alapján; 4. rész-szempont: pontozás alapján; Adható pontszám: 0-100; A pontozás két tizedesjegy
pontossággal történik.
18)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.
19) Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor.
Ajánlatkérő kifejezetten hivatkozik a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet 15. § (1) – (2) bekezdéseire.
Ajánlatkérő az ajánlatok benyújtása és felbontása kapcsán hivatkozik a Kbt. 68. §-ra.
20) Az ajánlati kötöttség időtartama: 30 naptári nap.
21) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.
22) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 21. § (2) bekezdés alapján a Kbt. Harmadik része alapján jár
el.
23) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy jelen eljárás szerződéskötési feltételeként írja elő az alábbiakkal
való rendelkezést:
• HACCP,
szabvány szerinti rendszer, vagy azzal a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3)-(4) bekezdése alapján
egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival,
vagy egyenértékű vezetési rendszerek egyéb bizonyítékaival. Abban az esetben, amennyiben a nyertes
ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt tanúsítványokkal, azt ajánlatkérő az
ajánlattól való visszalépésként értékeli a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján, amely esetben ajánlatkérő a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.
24) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a 676/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésére.
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
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Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § alapján.
III.1.4) pont folytatása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap)
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően nem teljesítette az alábbiakat:
1. rész esetében:
M.1.1.: Legalább 6 hónapon keresztül folyamatosan teljesített szerződéssel, amely tartalmazott legalább
600 adag/nap étkezési szolgáltatás biztosítását nevelési és/vagy oktatási intézmények és/vagy szociális
intézmények részére.
2. rész esetében:
M.1.1.: Legalább 6 hónapon keresztül folyamatosan teljesített szerződéssel, amely tartalmazott legalább
1000 adag/nap étkezési szolgáltatás biztosítását nevelési és/vagy oktatási intézmények és/vagy szociális
intézmények részére.
3. rész esetében:
M.1.1.: Legalább 6 hónapon keresztül folyamatosan teljesített szerződéssel, amely tartalmazott legalább
80 adag/nap étkezési szolgáltatás biztosítását nevelési és/vagy oktatási intézmények és/vagy szociális
intézmények részére.
Az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés több szerződéssel is igazolhatja. Több
részre történő ajánlattétel esetén elegendő a magasabb előírásnak megfelelő referenciát igazolni.
M.2. Alkalmatlan az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább az alábbi
szakemberekkel (valamennyi rész esetében):
M.2.1.: 1 fő élelmezésvezető szakemberrel, aki rendelkezik a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozásegészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 16. § (3) bekezdése szerinti főiskolai szintű
dietetikus képesítéssel, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló kormányrendelet szerinti élelmezésvezető szakképesítéssel vagy államilag elismert
élelmezésvezető szakképesítéssel.
M.2.2.: 1 fő felsőfokú dietetikus szakképesítéssel vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel rendelkező
szakemberrel, aki legalább 24 hónap dietetikusként szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M.2.3.: 1 fő diétás szakács vagy ezzel egyenértékű szakképesítéssel rendelkező szakemberrel, aki legalább
24 hónap diétás szakácsként szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Az M.2.1., M.2.2. pontban megjelölt szakemberek között átfedés megengedett.
Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt 114. § (2) bekezdés alapján köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni
kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó
részletes adatokat nem köteles megadni, ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntést megelőzően,
a Kbt. 69.§ (4) bekezdésben foglaltak szerint jár el. Ugyanazon ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési
eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolás tekintetében a Kbt. 69. § (11a) bekezdés
irányadó.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek. Más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitásaira támaszkodás esetén a Kbt. 65. § (6)-(7)
és (12) bekezdés irányadó.
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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:
2022/09/19 (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
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a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Eperjes Község Önkormányzata (20294/2022)
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: Eperjes Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15357085206
Postai cím: Petőfi Utca 1
Város: Eperjes
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6624
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kabai Mátyás
Telefon: +36 63455527
E-mail: ph.eperjes@gmail.com
Fax: +36 63455527
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eperjes.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/EKR001389922022/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/EKR001389922022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Eperjes
Hivatkozási szám: EKR001389922022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232130-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási-építési szerződés „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Eperjesen” tárgyban, a
közbeszerzési műszaki leírásban részletezett műszaki tartalommal.
Tervezett csapadékvíz elvezetés koncepciója – külterületi szakasz
A jelenleg meglevő földmedrű útárok nyomvonalán a meglevő fenékszint mélyítésével biztosítható a
belterületi csapadékvíz elvezetése a befogadó csatornába. Ehhez szükséges mintegy 1270 m útárok
kotrása, valamint a meglevő átereszek és a torkolati tiltós műtárgy tervezett 81.19 mBf szintre történő
átépítése. A tervezett csatorna felújítás során 1:1–s árok rézsű kialakítással történik. A felújítandó
átereszek egységesen NA60 betoncsőből , kétoldali támfalas kialakítással készülnek. A befogadó
magas üzemi vízszintje esetén (öntözési idény) a befogadóba történő provizórikus szivattyúzással
(Eperjes Önkormányzat ) valamint a 8SZ jelű szivattyútelep előürítéses üzemével ( Szentes és Környéke
Vízgazdálkodási Társulat ) van lehetőség a csapadékvíz befogadóba történő bejuttatására.
Tervezett csapadékvíz elvezetés koncepciója – belterületi szakasz
A település meglevő belterületi csapadékvíz hálózata jellemzően földmedrű vízelvezető – szikkasztó
árokrendszerrel rendelkezik. A Szabadság u. páratlan oldalon zárt csapadékcsatorna található ,
mely a páros oldali nyílt árokba van bevezetve. A belterületi csapadékvíz jellemzően az árkokban
kerül elszikkasztásra , azonban a mértékadó csapadékot meghaladó, illetve tartósan csapadékos
időjárási körülmények esetén a többletvizek a kultúrtóba, mint befogadóba kerülnek elvezetésre. A
meglévő árokrendszer műszaki állapota jelenleg nem biztosítja a belvizek kártétel nélküli elvezetését –
elszikkasztását. A meglevő kapubejáró átereszek jelentős része összetört, leromlott műszaki állapottal
rendelkezik .
Meglevő árok rekonstrukció:
Meglévő földmedrű árok feliszapolódásának megszüntetésével, valamint a fenékesési viszonyok
kialakításával biztosítható a csapadékvíz szabályozott elszikkasztása és a többletvizek elvezetése. A
tervezett kis fenékesés biztosítja a vizek helyben tartását, az árkok vízelvezetési funkciója elsősorban ,
tartósan csapadékos időszakban , illetve belvizes időszak alatt biztosítja a többletvizek elvezetését a
befogadóba. A hossz-szelvényeken feltüntetésre került a földmedrű árkok jelenlegi feliszapolódott
fenékszintje, valamint a rekonstrukció tervezett fenékszintjei. A meglévő árkok esetében a torkolati
átereszek (jellemzően útalatti átvezetések) fenékszintjéhez igazodva.
Új vízelvezető árok kialakítása:
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A települési csapadékvíz elvezető rendszer egységes, összefüggő rendszerének kialakításához szükséges
új vízelvezető földmedrű árkok kialakítása. A tervezett fenékesés és kapubejáró áteresz mérete ezen
esetben is elsősorban a vizek helyben tartását (szikkasztás) szolgálja.
Kapubejárók, átereszek, útalatti átvezetések:
Meglevő, nem megfelelő műszaki állapotú, funkciójának ellátására nem alkalmas kapubejárók elbontásra
kerülnek, és egységesen 4,0 fm széles, támfalas kapubejáróvá kerülnek átépítésre NA20 – NA30-s
betoncsőből.
A leromlott állapotú, csak javításokat igénylő, de funkciójukat ellátó kapubejárók felújítása.
A tervezett új árokrendszeren az ingatlanokra történő bejutás biztosítása érdekében új, egységesen 4,0
fm széles, támfalas kapubejáróvá kerülnek kialakításra. Az áteresz támfalak előre gyártott elemekből
készülhetnek.
Vízkormányzó műtárgy :
A belterületi csapadék visszatartása, illetve elvezetésének szabályozása érdekében tiltós műtárgy
kialakítása szükséges a 24 hrsz –ú területen a külterületi szakaszba történő csatlakozási pontban.
Ezen műtárgy beépítése lehetővé teszi a csapadékvíz tározó tó előürítését provizórikus szivattyús
átemelését a külterületi csatorna szakaszon keresztül.
Összesítve:
Meglevő földmedrű árok felújítás: 3749 m
Tervezett új földmedrű árok: 390 m
Meglevő kapubejáró átépítés: 70 db
Új kapubejáró építés: 10 db
Meglevő kapubejáró felújítás: 18 db
Meglevő járda átvezetés felújítás: 12 db
Új zárt szakasz építés ( út alatti áteresz ): 22 m
Új tiltós műtárgy: 2 db
A Vállalkozó kötelezettsége a kivitelezés során:
- a lakosság folyamatos tájékoztatása a soron következő munkálatokról, útlezárásról;
- az egyes lakóingatlanokhoz a személyi közlekedést folyamatosan biztosítani kell;
- az egyes ingatlanokra gépjárművel történő behajtás lehetőségét ingatlanonként csak egy alkalommal,
legfeljebb 48 órára szabad elzárni.
Részletes leírások a csatolt dokumentumokban.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A részajánlattétel lehetőségét az Ajánlatkérő megvizsgálta és
ez alapján a részajánlattételt nem biztosítja az alábbiak miatt: A tervezett csatornaszakaszok megvalósítása
építési organizáció (felvonulási, deponálási, munkaterület lehatárolási, megközelítési, stb) szempontok
figyelembevétele miatt nem bontható külön részekre. A részekre bontás az építés alatti víztelenítési
munkák miatt sem lehetséges. A mélypontból a magas pont felé haladó szakaszok építése a víztelenítés
miatt meghatározott ütemben valósíthatóak meg.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
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II.2.1) Elnevezés:
Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Eperjes
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

693

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232130-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Eperjes külterület 0313,0386,0388,0391/1 Hrsz
Eperjes belterület 24;62;63;64;92;124;143;188;202;203;233 Hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási-építési szerződés „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Eperjesen” tárgyban, a
közbeszerzési műszaki leírásban részletezett műszaki tartalommal.
Tervezett csapadékvíz elvezetés koncepciója – külterületi szakasz
A jelenleg meglevő földmedrű útárok nyomvonalán a meglevő fenékszint mélyítésével biztosítható a
belterületi csapadékvíz elvezetése a befogadó csatornába. Ehhez szükséges mintegy 1270 m útárok
kotrása, valamint a meglevő átereszek és a torkolati tiltós műtárgy tervezett 81.19 mBf szintre történő
átépítése. A tervezett csatorna felújítás során 1:1–s árok rézsű kialakítással történik. A felújítandó
átereszek egységesen NA60 betoncsőből , kétoldali támfalas kialakítással készülnek. A befogadó
magas üzemi vízszintje esetén (öntözési idény) a befogadóba történő provizórikus szivattyúzással
(Eperjes Önkormányzat ) valamint a 8SZ jelű szivattyútelep előürítéses üzemével ( Szentes és Környéke
Vízgazdálkodási Társulat ) van lehetőség a csapadékvíz befogadóba történő bejuttatására.
Tervezett csapadékvíz elvezetés koncepciója – belterületi szakasz
A település meglevő belterületi csapadékvíz hálózata jellemzően földmedrű vízelvezető – szikkasztó
árokrendszerrel rendelkezik. A Szabadság u. páratlan oldalon zárt csapadékcsatorna található ,
mely a páros oldali nyílt árokba van bevezetve. A belterületi csapadékvíz jellemzően az árkokban
kerül elszikkasztásra , azonban a mértékadó csapadékot meghaladó, illetve tartósan csapadékos
időjárási körülmények esetén a többletvizek a kultúrtóba, mint befogadóba kerülnek elvezetésre. A
meglévő árokrendszer műszaki állapota jelenleg nem biztosítja a belvizek kártétel nélküli elvezetését –
elszikkasztását. A meglevő kapubejáró átereszek jelentős része összetört, leromlott műszaki állapottal
rendelkezik .
Meglevő árok rekonstrukció:
Meglévő földmedrű árok feliszapolódásának megszüntetésével, valamint a fenékesési viszonyok
kialakításával biztosítható a csapadékvíz szabályozott elszikkasztása és a többletvizek elvezetése. A
tervezett kis fenékesés biztosítja a vizek helyben tartását, az árkok vízelvezetési funkciója elsősorban ,
tartósan csapadékos időszakban , illetve belvizes időszak alatt biztosítja a többletvizek elvezetését a
befogadóba. A hossz-szelvényeken feltüntetésre került a földmedrű árkok jelenlegi feliszapolódott
fenékszintje, valamint a rekonstrukció tervezett fenékszintjei. A meglévő árkok esetében a torkolati
átereszek (jellemzően útalatti átvezetések) fenékszintjéhez igazodva.
Új vízelvezető árok kialakítása:
A települési csapadékvíz elvezető rendszer egységes, összefüggő rendszerének kialakításához szükséges
új vízelvezető földmedrű árkok kialakítása. A tervezett fenékesés és kapubejáró áteresz mérete ezen
esetben is elsősorban a vizek helyben tartását (szikkasztás) szolgálja.
Kapubejárók, átereszek, útalatti átvezetések:
Meglevő, nem megfelelő műszaki állapotú, funkciójának ellátására nem alkalmas kapubejárók elbontásra
kerülnek, és egységesen 4,0 fm széles, támfalas kapubejáróvá kerülnek átépítésre NA20 – NA30-s
betoncsőből.
A leromlott állapotú, csak javításokat igénylő, de funkciójukat ellátó kapubejárók felújítása.
A tervezett új árokrendszeren az ingatlanokra történő bejutás biztosítása érdekében új, egységesen 4,0
fm széles, támfalas kapubejáróvá kerülnek kialakításra. Az áteresz támfalak előre gyártott elemekből
készülhetnek.
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Vízkormányzó műtárgy :
A belterületi csapadék visszatartása, illetve elvezetésének szabályozása érdekében tiltós műtárgy
kialakítása szükséges a 24 hrsz –ú területen a külterületi szakaszba történő csatlakozási pontban.
Ezen műtárgy beépítése lehetővé teszi a csapadékvíz tározó tó előürítését provizórikus szivattyús
átemelését a külterületi csatorna szakaszon keresztül.
Összesítve:
Meglevő földmedrű árok felújítás: 3749 m
Tervezett új földmedrű árok: 390 m
Meglevő kapubejáró átépítés: 70 db
Új kapubejáró építés: 10 db
Meglevő kapubejáró felújítás: 18 db
Meglevő járda átvezetés felújítás: 12 db
Új zárt szakasz építés ( út alatti áteresz ): 22 m
Új tiltós műtárgy: 2 db
A Vállalkozó kötelezettsége a kivitelezés során:
- a lakosság folyamatos tájékoztatása a soron következő munkálatokról, útlezárásról;
- az egyes lakóingatlanokhoz a személyi közlekedést folyamatosan biztosítani kell;
- az egyes ingatlanokra gépjárművel történő behajtás lehetőségét ingatlanonként csak egy alkalommal,
legfeljebb 48 órára szabad elzárni.
Részletes leírások a csatolt dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás ideje 36 hó + …. hó (min. 0 hó max. 24 hónap) 10
2 Az M/2-1 pontjában meghatározott szakember szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges tapasztalati
időt meghaladó többlet tapasztalati ideje (0-36 hó) 10
3 Az M/2-2 pontjában meghatározott szakember szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges tapasztalati
időt meghaladó többlet tapasztalati ideje (0-36 hó) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: mindösszesen nettó ajánlati ár HUF / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 165
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
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Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00023
II.2.13) További információ
A II.2.7. ponthoz:
A kivitelezést a szerződés hatálybalépését követő 10 napon belül átadott munkaterület átvételének
napján kell megkezdeni legkésőbb a munkaterület átadásától számítottan 165 naptári nap alatt kell a
kivitelezést befejezni, majd a műszaki átadás átvételt megkezdeni.
A II.2.12. ponthoz:
A kifizetés az alábbi pályázati forrásból történik, utófinanszírozással:
Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Eperjesen” című „TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00023”
támogatás intenzitása: 100,000%
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében
meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kizáró
okokra vonatkozóan csak az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap kitöltésével
szükséges nyilatkozni, mind az ajánlattevők, mind a részükre adott esetben
kapacitást nyújtó szervezetek tekintetében.
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági
szereplő teszi meg, a Kbt. 35. § (2a), a 41/A.§ (5) és a 65. § (12) bekezdéseire is figyelemmel.
A kizáró okok igazolása körében az ajánlattevők kötelesek figyelembe venni a közbeszerzési eljárásokban
az alkalmasság és kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-ában foglaltakat és a Kbt. 114/A. § előírásait.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma
valós.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok
fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása,
amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKRben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy
mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól
függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési
eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi
követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési
eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
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.
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Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az építési kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő
nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, a nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nincs bejegyezve az Irányelv XI. melléklete szerinti
hasonló nyilvántartásba.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az névjegyzékben szereplés tényét az
ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvánosan elérhető adatbázisból.
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. Ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított 5 évben befejezett, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, az alkalmasság minimum
követelményeinél meghatározottaknak megfelelő építési beruházásait/321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
21. § (2) a)/. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdése alapján a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházások vehetők figyelembe a fentiek
szerinti referenciakörben.
Az alkalmassági igazolásához a szerződést kötő másik fél által adott igazolás szükséges, amely tartalmazza
legalább a következő adatokat: a kivitelezés tárgyát, valamint mennyiségét (méter), a teljesítés ideje
(kezdete és vége - év, hó, nap) és helye, a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt
nyújtó személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Ajánlatkérő befejezett referenciaként olyan építési beruházást fogad el, ahol a beruházás sikeres műszaki
átadás-átvétele megtörtént.
A közös ajánlattevőként teljesített referencia esetében felhívjuk ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 22. § (5) bek.-ben foglaltakra.
M/2. Mutassa be azon műszaki vezető szakemberét, akit be kíván vonni a teljesítésbe, a szakember által
aláírt szakmai önéletrajz csatolásával, amely tartalmazza a szakmajogosultsági feltételhez szükséges
képesítést és szakmai tapasztalatot év/hó részletezettséggel, továbbá csatolja a végzettséget/
képzettséget igazoló okirat egyszerű másolatát Amennyiben a szakember hatályos kamarai regisztrációval
rendelkezik, úgy adja meg a regisztrációs számát, amelyet az ajánlatkérő ellenőriz a nyilvánosan elérhető
kamarai névjegyzékből, ebben az esetben az Önéletrajznak nem szükséges tartalmazni a jogosultsághoz
szükséges tapasztalati időt és a végzettség/képzettség igazolása sem szükséges. Csatolja a szakember
rendelkezésre állási nyilatkozatát a jelen Dokumentáció 4. számú melléklete benyújtásával, mely szerint
az ajánlattevő nyertessége esetén kész dolgozni és nincs olyan más kötelezettsége, amely ezen vállalását
akadályozná. /321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) b)/.
Ajánlatkérő előírja, hogy az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakembernek a
kivitelezés felelős műszaki vezetőjeként kell részt vennie a teljesítésben.
A bemutatott szakembernek a szerződéskötésre kell rendelkeznie az alkalmasság minimumkövetelménye
szerinti kamarai regisztrációval. Ajánlatkérő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben szereplő végzettséggel
egyenértékű végzettséget is elfogad.
Ajánlatkérő lehetővé teszi, hogy ugyanazon szakember bármely alkalmassági szempont tekintetében
bemutatható.
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 és erre tekintettel kapacitást nyújtó szervezetnek is minősül a
dokumentációban részletezettek szerint, mivel a bemutatott szakembereknek kell részt venni a
teljesítésben.
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A fenti igazolások tekintetében adott esetben alkalmazható a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (4)(5), 24. § (1)-(2) bekezdése is.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján a kizáró okok és
az alkalmassági feltételeknek való megfelelésre vonatkozóan a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők már AZ AJÁNLATUKBAN KÖTELESEK BENYÚJTANI.
3.4. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, továbbá
a Kbt. 65. § (7), (9)-(11) bekezdése szerinti szervezetek (személyek) bevonására lehetőség van.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlanság: Az ajánlattevő műszaki és szakmai
szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 8 éven belül megkezdett és 5 éven belül befejezett sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt
legalább 2.500 méter földmedrű árok felújítása vagy 250 méter új földmedrű árok kialakítása építési
referenciával.
M/2.Alkalmatlanság: Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik az
építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet szerinti
M/2-1. 1 fő, MV- M kódszámú (Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület) vagy azzal egyenértékű
hatályos kamarai regisztrációval rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel vagy olyan szakemberrel,
aki rendelkezik az MV-M kódszámú vagy azzal egyenértékű szakmajogosultsági feltételnek megfelelő
képesítéssel és szakmai tapasztalattal.
M/2-2. 1 fő, MV- VZ kódszámú (Vízgazdálkodási építmények szakterület) vagy azzal egyenértékű hatályos
kamarai regisztrációval rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel vagy olyan szakemberrel, aki
rendelkezik az MV-VZ kódszámú vagy azzal egyenértékű szakmajogosultsági feltételnek megfelelő
képesítéssel és szakmai tapasztalattal.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
1. Ajánlati biztosíték: Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását ajánlati biztosítékhoz köti 500.000-Ft (azaz
Ötszázezer Ft) összegben, amelyet a Kbt. 54. § (1)-(2) bekezdés szerint kell rendelkezésre bocsátani
az ajánlat benyújtásával egy időben. Közös ajánlattétel esetén, a Kbt. 35. § (5) bekezdése alapján
elegendő egyszer rendelkezésre bocsátani. Készpénzbefizetés esetén kedvezményezett: Eperjes
Község Önkormányzata, számlaszám: 80600017-10042281-00000000, közlemény: ajánlati biztosíték
EKR001389922022
2. A Vállalkozó a végszámla benyújtásakor a kötelező jótállási időszak (36 hónap) végéig érvényes,
a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos garanciális igények biztosítékaként a nettó szerződéses
ellenérték 3 %-ának megfelelő összegű garanciális biztosítékot köteles adni Megrendelőnek a Kbt. 134. §
(3), (4), és (6) a) pontja, valamint (8) bekezdések szerint. A jótállás időszakát meghaladóan biztosíték csak
okirati formában biztosítható.
3.Szerződést biztosító mellékkötelezettségek és megerősítő biztosítékok:
Késedelmi kötbér: A szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes teljesítés esetén, ha
az olyan okból következett be, amelyért a Vállalkozó felelős, kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek.
Késedelmes teljesítés a határidőt követő teljesítés.
A kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel. A késedelmi kötbér a véghatáridő
tekintetében a teljes nettó ellenérték naptári napi 0,5%-a de legfeljebb a teljes nettó ellenérték 20%-a. A
kötbérmaximum elérését követően a Megrendelő a szerződést felmondhatja.
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Meghiúsulási kötbér: A Vállalkozó, az olyan okból történő meghiúsulás vagy nemteljesítés esetére,
amelyért felelős, a teljes nettó ellenérték 30 %-a mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Teljesítésigazolás: A műszaki ellenőr javaslatára a Megrendelő a saját eljárási rendjében állítja ki a
191/2009. (IX.15.) Kormányrendeletben előírt műszaki átadás átvétel alapján.
Előlegfizetés: Az ajánlatkérő igény esetén előleget fizet, az előleg mértéke a szerződésben foglalt nettó
ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg, a Kbt. 135. § (7) bekezdése és a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 30.§ (1)-(3) bekezdése alapján.
Az előleget az ajánlatkérő az ajánlattevő kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15
napon belül köteles kifizetni. Az előleg biztosítékául a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján biztosíték nem
kérhető.
Elszámolás az előleggel: a végszámlában
Számlázás:
Az ajánlattevő 1 részszámlát és 1 végszámlát jogosult benyújtani az alábbiak szerint:
1. részszámla: a műszaki teljesítés 50 %-os készültségének elérését követően a vállalkozási díj 50 %-a
mértékében.
Végszámla: A teljes kivitelezés befejezése, az építmények minden rendszerének működőképes és
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotában és hiánytalan, eredményes műszaki átadása és a
191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtak teljesítése után, a nettó ellenérték fennmaradó 50%-a
összegéről nyújtható be végszámla, amellyel a teljes 100%-os díj kifizetésre kerül.
A számla kiállítása a hatályos ÁFA törvénynek megfelelően történik, tekintettel arra, hogy a kivitelezés
engedélyköteles, így a kiállított számla ÁFÁ-t nem tartalmaz, azt a Megrendelő fizeti meg (fordított ÁFA).
Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az
elismerés megtagadásáról az ÁFA tv. és a Ptk. előírása szerint köteles nyilatkozni.
Ha az ajánlattevőként szerződő fél írásbeli értesítésére (készre jelentés) az ajánlatkérőként szerződő fél
a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon
belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben a Ptk. 6:247. § (2)
bekezdésére figyelemmel meghatározott határidőben nem fejezi be, az ajánlattevőként szerződő fél
kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni.
Fizetési folyamat:
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint.
Amennyiben a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe a
kifizetést a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint teljesíti Ajánlatkérő, a teljesítést követően benyújtott
szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla alapján, leigazolt szerződésszerű teljesítést
követően.
A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése az irányadó. Ajánlatkérő a szerződésen
alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert és lejárt követelését
számíthatja be.
A kifizetés részletes leírása a szerződéstervezetben.
Az eljárásban alkalmazandó az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm.
rendelet 24. § előírása, továbbá 2014 - 2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet is.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem teszi lehetővé a közös ajánlatot tevő
nyertesek által gazdálkodó szervezet, illetve jogi személy létrehozását a szerződés
teljesítéséhez.
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:
1.A nyertes ajánlattevőnek a kivitelezés időtartalmára, legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, a tárgyi
munkára építés-szerelési biztosítást kell kötnie 10 millió forint / kár és 20 millió forint/év limitösszeggel
vagy a fennálló biztosítását erre a munkára kiterjesztenie.
2. A Vállalkozó kötelezettsége a kivitelezés során:
- a lakosság folyamatos tájékoztatása a soron következő munkálatokról, útlezárásról;
- az egyes lakóingatlanokhoz a személyi közlekedést folyamatosan biztosítani kell;
- az egyes ingatlanokra gépjárművel történő behajtás lehetőségét ingatlanonként csak egy alkalommal,
legfeljebb 48 órára szabad elzárni.
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
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További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/10/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/10/07 (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:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 500000
A befizetés helye: banki befizetés
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 80600017-10042281-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosítékot a Kbt. 54. § (1)-(2)
bekezdés szerint kell
rendelkezésre bocsátani az ajánlat benyújtásával egy időben. Közös ajánlattétel esetén, a Kbt. 35. § (5)
bekezdése alapján elegendő egyszer rendelkezésre bocsátani.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
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VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Az ár tekintetében fordított arányosítás, a jótállás és a többlettapasztalat tekintetében egyenes arányosítás
a dokumentációban részletezettek szerint.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1.Az ajánlatkérő térítésmentesen és teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus
úton bocsátja a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattevők rendelkezésére a felhívás megjelenésének
napjától a https://ekr.gov.hu/ címen.
2. Hiánypótlás 71. § (6) alapján biztosított
3.Az ajánlattevő csatolja az ajánlatban aláíró személy 2006. évi V. törvény 9. § ( 1) szerinti aláírási címpéldányát /
aláírás-mintáját az
ajánlatkérési dokumentációban rögzítettek szerint. 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 a gazdálkodó szervezet cégkivonatát és annak egyszerű, magyar
nyelvű fordítását, mivel esetükben ajánlatkérő nem tudja ellenőrizni acégjegyzék-adatokat a céginformációs
szolgálattól lekérhető
cégkivonatból.
4. Amennyiben több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot ( közös ajánlattevők), akkor az EKR-ben elektronikus
űrlap benyújtásával
teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A
közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti, nyilatkozatát,
nemleges tartalommal is, továbbá a Kbt. 67. § (4), és Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatokat
6.Az ajánlatokat elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani. 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, ajánlatkérő a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus, pdf vagy jpg formátumú másolatának
csatolását írja elő.
7. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevői jegyzékbe történő felvétel
feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
8. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenséget.
9. eljáró FAKSZ: Dr. Nagymihály Tamás ügyvéd, lajstromszáma: 00014.
10. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését.
11. Ajánlatkérő nem alkalmaz tartalékkeretet.
12. Ajánlatkérő nem tart helyszíni bejárást.
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További előírások a csatolt dokumentációban.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Hidas Község Önkormányzat (20379/2022)
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: Hidas Község Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15724131202
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 50/II.
Város: Hidas
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7696
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szőke Boglárka
Telefon: +36 72457101
E-mail: hidas.ph@gmail.com
Fax: +36 72457101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.hidas.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/EKR000910882022/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/EKR000910882022/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:
Belterületi vízrendezés Hidas községben
Hivatkozási szám: EKR000910882022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

705

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232450-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00068 azonosítószámú pályázat keretében belterületi vízrendezés Hidas
községben.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az Ajánlatkérő tárgyi eljárásban a műszaki dokumentáció
tartalmának vizsgálata, a kivitelezés helyszínének átfedése, az egyidejű megvalósítás követelménye miatt
műszaki, munkaszervezési és ezáltal gazdaságossági okokra figyelemmel részajánlattételre, illetőleg
többváltozatú (alternatív) ajánlattételre nem biztosít lehetőséget, a közbeszerzés részekre bontása a
gazdasági ésszerűsség követelményével nem összeegyeztethető. [Kbt. 61. § (4) bek.]
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Belterületi vízrendezés Hidas községben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45232130-2

További tárgyak:
45232450-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Hidas, 086., 718., 655., 663., 662., 036/1., 677/3., 035/5., 034/2., 592.,
593., 597/1. hrsz
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II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hidas község csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése projekt tekintetében az alábbi részek szerint
valósul meg, összesen 602 fm hosszban.
Beruházással érintett területek Hidas közigazgatási területén találhatók és az érintett területek egy része az
önkormányzat, míg egy másik része magán tulajdonban vannak.
I. szakasz – Hordalékvisszatartó kőmű (GABION)
A külterületről érkező hordalék visszatartása korábban egy földművel volt megakadályozva, viszont az
évek-évtizedek alatt ez a mű megsemmisült, funkcióját már nem tölti be. A mű stabilizálását a beruházás
keretében GABION kőkosarakból kívánjuk állandósítani. A tervezett kőmű helyszínrajzi elhelyezkedését a
2.1 tervszámú részletes helyszínrajz tartalmazza.
A Gabion kőkosarak és tisztító műtárgy helyén a gyökérzónás feltalajt a 6.1. számú tervlap alapján változó
vastagságban el kell távolítani és lépcsőzni szükséges. A kiszedett feltalaj alatt a rendezett tükröt Try=90%os tömörségű fokra kell tömöríteni. A rendezett tükörre 150 g/m2 sűrűségű szűrő-védő elválasztó
szőtt geotextília réteget kell elhelyezni és leszúró tüskékkel rögzíteni. A kőkosarak alapozását 15 cm
szerelőbetonra kell elkészíteni. A kőkosarakat tervlapok szerinti kötésben kell elhelyezni.
RENO matrac:
A hordalékfogó kőmű alatti szakaszon a meglévő árkot és kapcsolódó átereszeket szükséges tisztítani. A
kőmű alatti 19 fm-es alvízi részt szükséges stabilizálni RENO matraccal, illetve a kapcsolódó árokszakasz két
erodált szakaszát is.
Kőszórás:
A kőmű alatti RENO szakasz után található egy cserjékkel és bokrokkal benőtt vízmosás. A vízmosás
az esőzések alkalmával folyamatosan rágódik be a domb irányába és növekszik a nyiladék. A vízmosás
növekedésének megakadályozása érdekélben szükséges a vízmosás stabilizálása kőszórással. A kőszórást a
meder 0+147,9 - 0+167,9 km közötti szakaszán szükséges elvégezni.
Meglévő földárok jókarba helyezése:
A Széchenyi utca kereszteződésétől felfelé, párhuzamosan a Rózsa utcával található vízelvezető árok több
helyen feliszapolódott. Az árkot az eredeti mederprofil szerint kívánjuk helyreállítani.
A helyreállítás mederkotrást jelent, mederfenék helyreállítás és rézsűképzés. A kikerülő földanyagot a 662
hrsz-ú ingatlan irányában kell elhelyezni depónia szerűen.
Átereszek tisztítása:
A beruházással érintett szakaszon 7 db olyan áteresz található, amelynek a tisztítása szükséges az eredeti
vízelvezető kapacitás biztosításához.
Meglévő burkolt árok jókarba helyezése:
A meder 0+000 – 0+024,3 km szelvényei között jelenleg 40x40 cm-es mederlap burkolattal került
kiburkolásra. Ezen a 24,3 m hosszú szakaszon kisebb iszaplerakódások találhatóak, illetve a mederlap
burkolat hézagolásainál pótlások szükségesek.
II. szakasz – Hordalékvisszatartó kőmű (14 db kőkúp)
A szűk és meredek völgyben a víz és hordalék nagy sebességgel rohan le és folyik ki az Árpád utca vápás
szakaszára. A sebességek mérséklésére korábban földből készült fenékbordákkal védekeztek, de ezek
az évek alatt megsemmisültek. Ezek rekonstrukcióját kívánjuk elvégezni stabilabb kőszórással, kőkúpok
formájában. A kövek frakcióját úgy választottuk meg, hogy a rohanó vízmozgás se tudjon kárt okozni a
művekben. A kőkúpok elhelyezését a 2.2. számú tervlap szerint kívánjuk megvalósítani, míg a magassági
vonalvezetését és kialakítását a 3.2. tervszámú hossz-szelvény szerint.
III. szakasz – Hordalékvisszatartó övárok
Az Árpád utcával párhuzamosan a kertek végében dél-nyugat irányból észak-keleti irányban húzódik egy
meglévő övárok, ami a lakóingatlanok védelmét szolgálja. Az árok jelenleg eliszapolódott állapotban van,
funkcióját csak korlátozottan tölti be. Az övárok eredeti méreteinek a helyreállítását kívánjuk a beruházás
során elvégezni.
Meglévő burkolt árok tisztítása:
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Az övárok észak-keleti végén 24,7 m hosszúságban burkolt meder található, amely részben
feliszapolódott. Ezen a 24,7 m hosszú szakaszon kisebb iszaplerakódások találhatóak, illetve a mederlap
burkolat hézagolásainál pótlások szükségesek.
Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bek. A kivitelezési munkával kapcsolatos
részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben
támasztott követelményeket, mennyiségeket a KD mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki
leírás, árazatlan költségvetések tartalmazzák.
Nem vízjogi engedélyköteles tevékenység.
(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 többletjótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban
megadva (hónap)(min. 0 hónap; max. 24 hónap) 10
2 M.2.1/ alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt
tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó) 10
3 M.2.2/ alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt
tárgyú, az ott meghatározottakon túli vízrendezési projektek területén szerzett többlettapasztalata (min 0,
max 24 hó) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00068
II.2.13) További információ
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Ajánlattevőnek az AF III.1.3.) M.2. pontjában előírt szakemberek szakmai önéletrajzát, végzettséget
igazoló okiratát és rendelkezésre állási nyilatkozatát az ajánlathoz csatolni kell a minőségi kritérium 2-3.
ért részszempontra tett megajánlás alátámasztására. Adható pontszám: 0-10 pont. Értékelés módszere:
Ár:fordított arányosítás. Minőségi kritérium 1-3. ért.: egyenes arányosítás (legkedvezőtlenebb szint 0
hónap(jótállás 0 hónap), legkedvezőbb szint 36 hónap, ill. 24 hónap (jótállás 24 hónap).
A bemutatni kívánt szakemberek nevét az ajánlatban kötelező feltüntetni, annak elmulasztása a Kbt. 71. §
(8) bekezdés b) pontjára figyelemmel a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét
eredményezi.
A minőségi értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzése érdekében a
szakemberek önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind
az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az
ajánlatban benyújtaniuk.
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) pontja szerinti 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]
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 17. §
(1) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja
szerinti kizáró okok hatálya alá.
Az Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdés
alapján az ajánlatában továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe
a Kbt. 62.§ (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, továbbá
nyilatkoznia kell arról, hogy az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés h)-k) és m) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az Ajánlattevő a Kbt. 62. § (1)
bekezdés h)-k) és m) alpontja szerinti kizáró ok hiányát a „közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és
a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról” szóló
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1), (1a), (1b) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint
köteles igazolni.
Az Ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja szerinti kizáró ok hiányát a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontja, illetve a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontja és a 10.§ g)
pont gb) alpontjában foglaltak szerint köteles igazolni.
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, figyelemmel a Kbt. 114.§ (2) bekezdés rendelkezéseire.
A kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz való hozzáférés és a
gazdasági szereplők által ezen adatbázisok elérhetőségének feltüntetése vonatkozásában a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 6. §-a irányadó. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel.
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.
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A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés rendelkezése 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 a kizáró okok vizsgálatát a Kbt. 64. §
rendelkezéseire is figyelemmel végzi.
Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét: A Kbt. 69.§ (11a) bekezdés rendelkezése
alkalmazandó! 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.
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 ATk a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot – ide nem
értve a Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolási kötelezettség teljesítését – a Dokban meghat tartalmú,
Kbt. 67. § (2) bek-e szerinti nyilatkozat benyújtásával igazolhatják, figyelemmel a Kbt. 114. § (2) bek
rendelkezéseire. Felhívjuk a t. GSZk figyelmét arra, hogy a nyilatkozat benyújtása az AT, Közös AT, illetve
az alkalmasság igazolásában résztvevő GSZ részéről külön-külön követelmény. A tárgyi eljárásban az EEKD
nem alkalmazandó, azonban, ha bármely GSZ – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – EEKDot
nyújt be, az AK azt elfogadja, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és
tartalmazzák az AK által az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKDban
foglalt információk valóságtartalmáért az ATk felelnek. Kizárólag az AK által a Kbt. 69. § (4) bek-e alapján
felhívott, az értékelési szempontokra figyelemmel
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, illetőleg adott esetben a Kbt. 69. § (6) bek-e alapján az értékelési
sorrendben azt követő következő legkedvezőbb AT által az utólagos igazolási kötelezettség körében, a
műszaki, illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások: AT(közös ajánlattétel
esetén bármelyik AT) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ csatolja:
M.1./ az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül szerződésszerűen teljesített és
sikeres műszaki átadás – átvétellel befejezett, de maximum 8 éven belül megkezdett, a közbeszerzés
tárgykörében teljesített építési munkáit ismertető, a (321/2015 (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban KR.)
23. § szerint kiállított referenciaigazolást, amelynek tartalmaznia kell legalább: a)a szerződést kötő másik
fél megnevezését, címét, b)az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, leírását, c)a teljesítés
idejét (a kezdő és a befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve), és a teljesítés helyét;
d)a műszaki átadás-átvétel időpontját (év-hónap-nap pontossággal megjelölve), vagy arra történő
hivatkozást, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen befejeződött; e)a referencia tárgyára
vonatkozó mennyiségi adatokat, és a saját teljesítés arányát (a saját teljesítés arányát abban az esetben
kell megadni, amennyiben az igazolás több kötelezett közös teljesítésről szól és a teljesítés oszthatatlan)
f)arra vonatkozó információt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
g)a referenciáról információt nyújtó személy nevét és
elérhetőségét, [Kbt. 65. § (1) bek b) pont; KR 21. § (2) bek a) pont, valamint a KR 22. § (3a) és (5) bek és 23.
§]
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M.2./ azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a
megnevezésével,
végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe; [Kbt. 65. § (1) bek b) pont; KR 21. § (2) bek b) pont] Nyilatkozat mellett csatolandó: a)a
szakember saját kezű aláírását tartalmazó, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján, a vonatkozó
szakirányhoz tartozó jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatot (a szakmai tapasztalat
kezdő és befejező időpontját év/hónap pontossággal feltüntetve) igazoló önéletrajz, mely tartalmazza
a mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalatot, mind az értékelés szempontjából releváns
többlettapasztalatot/gyakorlatot év/hónap pontossággal, és a szakember jelenlegi
munkahelyét is. b)szakemberek végzettséget igazoló okiratainak (bizonyítványok) egyszerű másolata,
valamint
c)a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatok.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös
Ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek):
M.1./ olyan szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciával, amely
beruházást az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül szerződésszerűen teljesített és
sikeres műszaki átadás – átvétellel befejezett, de maximum 8 éven belül megkezdett az alábbiak szerint:
Legalább 1 db csapadékvíz-csatorna építésre és / vagy rekonstrukcióra és ezekhez kapcsolódó mélyépítési
munkára vonatkozó referenciával, amelynek hossza min.400 m.
Az M.1./ pontban rögzített előírás maximum két szerződésből teljesíthető.
M.2./ legalább az alábbi végzettségekkel, képzettségekkel rendelkező szakemberrel:
M.2.1/ legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. felelős műszaki vezetés 3. rész 7.
D) pontjában
meghatározott (MV-VZ –vízgazdálkodási építmények szakterület) kategóriájú vagy azzal egyenértékű
jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy
egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező
szakemberrel vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve
azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel és szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M.2.2/ legalább 1 fő, legalább 12 hónap vízgazdálkodási építmények szakterületen építésvezetőként
szerzett gyakorlattal rendelkező szakemberrel. "Építésvezető" alatt AK azt a szakembert érti, aki a
kivitelezési tevékenységet a munkaterületen
irányítja, vagy a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti felelős műszaki vezető. AK szerződéses
feltételként továbbá előírja, hogy az építésvezető szakembernek a kivitelezés teljes időtartama alatt a
helyszínen folyamatosan rendelkezésre kell állni. A szakemberek közötti átfedés lehetséges.
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára
(ezt követően a szerződés időtartama alatt) az M.2.1. pont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán
megajánlott szakemberek kamarai nyilvántartásba vételéről gondoskodik. A nyilvántartásba vétel
elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és ebben az esetben
ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben őt az ajánlatok
elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
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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1.1.A Vállalkozó a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha
olyan okból, amiért felelős megszegi a szerződést. Mentesül a kötbér fizetési kötelezettség alól, ha
szerződésszegését kimenti.
1. Késedelmi kötbér:
A Vállalkozó a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján, ha olyan okból, amelyért felelős a kivitelezési munkákat
a szerződésben rögzített a teljesítési határidőn túl késedelmesen teljesít, kötbér (késedelmi kötbér)
fizetésére köteles.
A késedelmi kötbér a késedelembeesés napjától esedékes.
A késedelmes naponként fizetendő késedelmi kötbér alapja:
A késedelemmel érintett munkarészre vonatkozó nettó ellenszolgáltatás.
A késedelmi kötbér mértéke: 0,50 %/ naptári nap.
A késedelmi kötbér maximális mértéke: A késedelemmel érintett munkarészre vonatkozó nettó
ellenszolgáltatás 10 %-a.
2. Meghiúsulási kötbér: A nyertes Ajánlattevő a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi
magát arra az esetre, ha olyan okból, amiért felelős az építési beruházás meghiúsul.
Amennyiben a nyertes Ajánlattevő késedelme olyan okból, amelyért felelős a teljesítési határidőhöz
képest eléri a kötbérmértékhez tartozó késedelmes napok számának maximumát, azt a Megrendelő
súlyos szerződésszegésnek minősíti és jogosult a Vállalkozási szerződést érdekmúlásának bizonyítása
nélkül mások félhez intézett nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondani, és a szerződéstől indokolási
kötelezettség nélkül elállni, (amennyiben a szerződés
teljesítését vállalkozó nem kezdte meg) mely esetben a nyertes ajánlattevőt meghiúsulási kötbér fizetési
kötelezettség terheli.
A meghiúsulási kötbér alapja a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás
(„Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár”), mely a vetítési alap a teljesítés arányában csökken.
Mértéke 20,00%.
A meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén a nyertes Ajánlattevőt késedelmi kötbér nem terheli.
3. Teljes körű jótállás: Ajánlattevőt a Ptk. 6:171.§ - 6:173.§- a alapján teljes körű jótállási kötelezettség
terheli a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően.
A jótállás ideje alatt az esetleges meghibásodások javítása, elhárítása díjtalan.
A teljes körű jótállás mértékét - a meghatározott kezdő időponttól kezdődően - ajánlatkérő az értékelési
részszempontok körében értékelni kívánja (Minőségi kritériumok 1. értékelési részszempont).
Mértéke a nyertes ajánlattevő ajánlata szerint, de min. 36 hónap.
Szavatossági igények: A szavatossági igények érvényesítésére és a nyertes Ajánlattevő ezzel kapcsolatos
kötelezettségeire a Ptk. rendelkezései irányadók.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat a Közbeszerzési
Dokumentum rögzíti.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A Megrendelő jelen közbeszerzésben meghatározott feladatok teljesítéséhez a Kbt. 135. § (7) bekezdése
alapján a szerződésben foglalt - áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű,
de legfeljebb 250 millió (kétszázötvenmillió) forint előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja. Az
előleg elszámolása végszámlában történik.A szerződés finanszírozása a TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00068
projekt keretén belül az EU forrásaiból valósul meg. A támogatás mértéke 100,000000 %. A kifizetésre a
Kbt. 135. §(1),(3) és (5)-(6)bek, a Ptk. 6:130§ (1) -(2)bek,alvállalkozó igénybevétele esetén 322/2015(X.30.)
KR 32/A§ irányadó. ÁFA finanszírozása a hatályos jogszabályok előírásai szerint (2007.évi CXXVII. tv,
142 §) AK 4 db rész és 1 db végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja a nettó szerződéses érték
15%-25%-50%-80% és 100%át elérő megvalósult teljesítés esetén. A számlák kifizetése utófinanszírozás
szabályai alapján történik. Tartalékkeret: nettó 2.200.000,- Ft összeget Ajánlatkérő biztosít, mely nem
képezi az Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár részét. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme a forint.
A fizetés és az elszámolás részletes szabályait a Közbeszerzési
Dokumentum tartalmazza.
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III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az Ajánlatkérő kiköti, hogy a közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdálkodó
szervezetet, illetve jogi személyt (projekttársaságot).
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 projekt megvalósítása során az Önkormányzat törekszik arra, hogy a beruházás során a nyertes
Ajánlattevő számára kötelező legyen legalább 3 fő hátrányos helyzetű lakos bevonás a kivitelezési
munkákba.
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 57/B§ (4)
bekezdés rendelkezései alapján
1. Hátrányos helyzetű munkavállaló, aki
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;
Az Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét az alábbiakra:
Ajánlatkérő szerződéses feltételként írja elő a nyertes Ajánlattevő számára legalább 3 fő hátrányos
helyzetű lakos bevonását a fentiekben felsorolt, általuk elvégezhető munkálatokba a projekt
megvalósítása során, annak időtartama alatt.
Ajánlatkérő súlyos szerződésszegésnek tekinti ezen kötelezettség be nem tartását.
A vállalás teljesítésének igazolását a Szerződéstervezet rögzíti.
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: 2022/10/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/10/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik, melyre a
Kbt. 68.§-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 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) Feltételes közbeszerzés
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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
jelen eljárásban foglalt építési beruházás finanszírozása érdekében amennyiben a legkedvezőbb
Ajánlattevő által megajánlott Egyösszegű nettó ajánlati ár a rendelkezésre fedezet összegét meghaladja,
további támogatásra irányuló igényt nyújt be. Amennyiben Ajánlatkérő a támogatást nem vagy az
igényeltnél kisebb összegben kapja meg, azt olyan körülménynek kell tekinteni, amely miatt az eljárást
eredménytelenné nyilváníthatja [Kbt. 53.§ (5) bekezdés]. Ajánlatkérő az előzőek mellett a támogatás
folyósítását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés hatályba lépéséhez
felfüggesztő feltételként is kiköti. [Kbt.135.§ (12) bekezdés]
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:
Ár:fordított arányosítás. Minőségi kritérium 1-3. ért.: egyenes arányosítás (legkedvezőtlenebb szint 0
hónap(jótállás 0 hónap), legkedvezőbb szint 36 hónap, ill. 24 hónap (jótállás 24 hónap)
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1.A KD-okhoz: AK a Kbt. 57. § (1) bekezdése szerint KD-ot készít a jelen
közbeszerzéshez kapcsolódóan. Az AK a KD-okat az ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé.
2.A kiegészítő tájékoztatás: A kieg táj nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5) és (7) bek-eiben, a Kbt. 114. § (6) bek-ben,
valamint a KDban foglaltak az irányadók A GSZk kieg táj-t az EKR rendszeren keresztül kérhetik. Az AK a kieg táj
iránti kérelem megküldése vonatkozásában ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző
4.munkanapot, a kiegészítő tájékoztatás megadása kapcsán ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő
lejártát megelőző 2.munkanapot. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi határidőt megelőző
4.munkanapnál később nyújtották be, és az AK úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása az megfelelő
ajánlattételhez szükséges, az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (4)-(5) bek-ével összhangban módosíthatja.
3.Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart. Ajánlatkérő a megalapozott ajánlattétel tekintetében
javasolja a helyszíni egyénileg történő megtekintését.
4.Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatoknak az ajánlattételi határidő lejártáig az EKR rendszeren keresztül kell
elektronikusan beérkeznie.
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5.Az ajánlat formai feltételei: Az ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek kell lennie.
Az elektronikus formában benyújtott ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie.
Az AT-knek árazott költségvetésüket excel (.xls) formátumban is csatolniuk kell.
6.Közös ajánlattétel: Ha több AT közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a
KD-ban
meghatározott tartalommal, figyelemmel a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásaira. A közös AT-knek a
szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
Felhívjuk a T. GSZk figyelmét: A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők közül az ajánlattételi határidő lejárta
után valamely gazdasági szereplő kiválása esetén a fennmaradó gazdasági szereplők akkor vehetnek részt az
eljárás további részében, ha továbbra is megfelelnek az eljárásban előírt valamennyi alkalmassági feltételnek és a
változás nem jár a verseny tisztaságának sérelmével.
7.Az AT az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni:
a)Felolvasólapot
b)Kbt. 66. § (2) bek szerinti nyil-ot
c)Kbt. 62. § (1) bek k) pont kb) alpontja szerinti nyil-ot
d) nyil-ot kizáró okok tekintetében
e) nyil-ot kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek tekintetében
f)nyil-ot a folyamatban levő változásbej-i elj-ról
g) nyil-ot az alkalmassági követelmények tekintetében
h)Kbt. 66. § (6) bek szerinti nyil-ot
i) Kbt. 65. § (7) bek szerinti nyil-ot. Az AT vagy közös AT számára – amennyiben alvállalkozó vagy alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezet bevonására nem kerül sor – a Kbt. 66. § (6) bek a)-b) pontja és a Kbt. 65. § (7)
bek-e tekintetében nemleges tartalmú nyil. benyújtása kötelező.
j) nyil-ot üzleti titokról (adott esetben)
k) nyil-ot a bemutatott szakemberekről.
Árazott költségvetés: Az Ajánlattevőnek az ajánlata részeként szakmai ajánlatként a kiadott árazatlan
költségvetéssel megegyező árazott költségvetést is csatolni kell. Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő
ajánlatához nem nyújtja be az árazott költségvetést.
Minősített ajánlattevőkre vonatkozó információk: Az Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmassági
feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. A minősített ajánlattevőknek
a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (3)-(4) bekezdése alapján a
szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni jelen felhívás szerint. Azon alkalmassági
követelmények, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak jelen felhívás III.1.3) M.1.-M.2./ pont.
AK a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját és a Kbt. 81.§ (5) bekezdését alkalmazza.
Biztosítás: AT a munkaterület átadással egyidejűleg, ezt követően pedig a szerz fennállása alatt köteles
felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni és igazolni, hogy
rendelkezik: min. 60.000.000,- HUF/év és káreseményenként min. 10.000.000,- HUF összegre szóló építési építésszerelési munkára vonatkozó - az alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterjedő építési szerelési biztosítással.
Részajánlattétel kizárásának indoka: Az Ajánlatkérő tárgyi eljárásban a műszaki dokumentáció tartalmának
vizsgálata, a kivitelezés helyszínének átfedése, az egyidejű megvalósítás követelménye miatt műszaki,
munkaszervezési és ezáltal gazdaságossági okokra figyelemmel részajánlattételre, illetőleg többváltozatú
(alternatív) ajánlattételre nem biztosít lehetőséget, a közbeszerzés részekre bontása a gazdasági ésszerűsség
követelményével nem összeegyeztethető. [Kbt. 61. § (4)]
FAKSZ: dr. Turi Ákos, lajstromszám 00416
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/22 (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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Jászberény Városi Önkormányzat (20180/2022)
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: Jászberény Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15732671216
Postai cím: Lehel Vezér Tér 18. 1.
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Budai Lóránt
Telefon: +36 57505746
E-mail: polgarmester@jaszbereny.hu
Fax: +36 57505746
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.jaszbereny.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.jaszbereny.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/EKR001412862022/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/EKR001412862022/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 | 2022.186

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 épületek energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR001412862022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

719

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45317000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A projekt keretében 5 megvalósítási helyszínen energetikai fejlesztésére kerül sor. Az intézmények címei:
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. hrsz:1/A/4., Rákóczi út 42-44. hrsz: 5409/A/1., Bajcsy Zsilinszky utca 10.
hrsz: 5418., Thököly utca 13. hrsz: 5286., Hatvani út 35. hrsz: 7015. Az épületek önkormányzati tulajdonban
vannak. Tervezett műszaki tartalom: Az intézmények villamosenergia-felhasználásának csökkentése
érdekében napelemes rendszerek kerülnek kiépítésre.
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 jelen építési beruházás olyan gazdasági és műszaki
egységet alkot, amely a kivitelezés során felmerülő munkaszervezési és tárolási szükségleteket is
figyelembe véve egy vállalkozó esetén biztonságosabban és költséghatékonyabban oldható meg
részegységekre való szétbontás nélkül, egységes koordinációval. A megvalósítási helyszíneken tervezett
napelemes rendszerek áramszolgáltató által történő jóváhagyása és engedélyeztetése összetett
és időigényes folyamat, amely részajánlattétel esetén nem biztosítja a kivitelezés időben történő
megkezdését és befejezését. Eltérő kivitelezők esetén felmerülhetne a helyszínenkénti különböző műszaki
specifikációval rendelkező napelemes rendszerek telepítése, mely így az üzemeltetés és karbantartási
feladatok során nehézséget és többletköltséget okoz az Ajánlatkérő részére. Tekintettel arra, hogy a
beruházás Európai Uniós támogatási szerződés keretében valósul meg, ezért indokolt a vállalkozási
szerződést egy kivitelezővel megkötni, mivel a támogatási szerződés szerinti mérföldkövek és a pénzügyi
elszámolások üteme adott, több vállalkozóval történő szerződéskötés nagyobb kockázatot jelent az
Önkormányzatnak a mérföldövek és a pénzügyi elszámolás teljesítésénél, továbbá az indikátor értékek
együttes korszerűsítésre lettek meghatározva.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
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II.2.1) Elnevezés:
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

720

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45317000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. hrsz:1/A/4.; 5100 Jászberény,
Rákóczi út 42-44. hrsz: 5409/A/1.; 5100 Jászberény, Bajcsy Zsilinszky utca 10. hrsz: 5418.; 5100 Jászberény,
Thököly utca 13. hrsz: 5286.,; 5100 Jászberény, Hatvani út 35. hrsz: 7015.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt keretében 5 megvalósítási helyszínen energetikai fejlesztésére kerül sor. Az intézmények
villamosenergia-felhasználásának csökkentése érdekében napelemes rendszerek kerülnek kiépítésre.
Tervezett napelemes rendszer, HMKE adatok
1.
Cím: 5100 Jászberény, -Lehel vezér tér 18. hrsz:1/A/4.,
Típus: Közcélú elosztóhálózatra csatlakozó
Összesített névleges teljesítmény: 47,25 kWp
2.
Cím: 5100 Jászberény, Hatvani út 35. hrsz: 7015.
Típus: Közcélú elosztóhálózatra csatlakozó
Összesített névleges teljesítmény: 47,25 kWp
3.
Cím: 5100 Jászberény, Bajcsy Zsilinszky utca 10. hrsz: 5418.
Típus: Közcélú elosztóhálózatra csatlakozó
Összesített névleges teljesítmény: 47,25 kWp
4.
Cím: 5100 Jászberény, Thököly utca 13. hrsz: 5286.
Típus: Közcélú elosztóhálózatra csatlakozó
Összesített névleges teljesítmény: 26,25 kWp
5.
Cím: 5100 Jászberény, Rákóczi út 42-44. hrsz: 5409/A/1
Típus: Közcélú elosztóhálózatra csatlakozó
Összesített névleges teljesítmény: 7,35 kWp
Mind az 5 helyszín tekintetében elvárás a napelemes panelek esetén a 25 év gyártói garancia és 25 év (84
%) teljesítmény garancia, az inverter tekintetében pedig 20 év gyártói garancia.
A nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell az Áramszolgáltató felé benyújtandó műszaki dokumentáció
összeállítását és az engedélyeztetés lefolytatását, illetve a kivitelezési tevékenységet is.
A kivitelező további feladatainak részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A III.1.3) M2.A. pont szerinti szakembernek az alkalmassági
minimumkövetelményként előírt MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn
felüli FMV szakmai tapasztalata (hónapban) 15
2 A III.1.3) M2.B. pont szerinti szakembernek az alkalmassági minimumkövetelményként előírt MVÉV jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli FMV szakmai tapasztalata
(hónapban) 15
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Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (Egy összegben, nettó HUF-ban) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00040
II.2.13) További információ
A II.2.5) pontban meghatározott minőségi értékelési szempontok esetében a Kbt. 77. § (1) bekezdése
alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amelynél kedvezőtlenebb az ajánlat nem lehet és amely
a minimális pontszámot kapja: 0 hónap; a legkedvezőbb érték, amely a maximális pontszámot kapja: 36
hónap.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében felsorolt
kizáró okok valamelyike fennáll.
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § alapján előírja, hogy a bírálat
keretében a kizáró okok tekintetében az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban kötelesek benyújtani.
Az ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése szerint egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok
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hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont
gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles
elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési
eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban
foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az
alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Ha az ajánlattevőt a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) vagy j) pontja szerinti okból az e pontokban meghatározott
határidőn belül korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból kizárták, és a kizárás
tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az ajánlattevő kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatának
tartalmaznia kell a korábbi kizárás körülményeinek, illetve az érintett cselekménynek a részletes leírását.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt helyzetek fennállása esetén a Kbt. 62. § (1a) bekezdése
tekintetében az ajánlattevő kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatának tartalmaznia kell a szerződés
teljesítésére való képességével kapcsolatos információkat.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése szerint az alvállalkozó és adott esetben az
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot kötele
benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt
kizáró okok.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § alapján előírja, hogy a bírálat
keretében a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlati felhívásban és
a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban
kötelesek benyújtani.
Ajánlattevő csatolja:
P1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását
megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából
(napelemes rendszerek kiépítése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről a
nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a P1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik,
amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy
olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási
mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
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.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:
P1. Az ajánlattevő nyilatkozata alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (napelemes rendszerek telepítése)
származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el a 50.000.000.-HUF-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
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Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § alapján előírja, hogy a bírálat
keretében a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlati felhívásban és
a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban
kötelesek benyújtani.
Ajánlattevő csatolja:
M1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás
feladásának napjától visszafelé számított öt évben befejezett, a közbeszerzés tárgyának (napelemes
rendszerek kiépítése) megfelelő építési beruházásainak ismertetését tartalmazó cégszerűen aláírt
nyilatkozatot, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerinti referenciaigazolással
(a szerződést kötő másik fél által adott igazolás). Az építési beruházások ismertetését tartalmazó
nyilatkozatnak, illetve igazolásoknak egyértelműen kell tartalmaznia azokat az adatokat, információkat,
amelyekből az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2a) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlati felhívás
feladásának napjától visszafelé számított öt évben befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett
építési beruházásokat veszi figyelembe.
Az építési beruházások ismertetését tartalmazó nyilatkozatnak, illetve az igazolásnak legalább az alábbi
információkat kell tartalmaznia:
- teljesítés ideje (kezdet és befejezés megjelölésével, év, hónap, nap pontossággal), helye;
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve,
telefonszáma vagy e-mail címe;
- az építési beruházás tárgya és mennyisége (olyan részletezettséggel meghatározva, hogy abból az
alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható legyen);
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (5) bekezdés alapján ha 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.
M.2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján annak a szakembernek
a megnevezését, végzettsége és szakmai tapasztalata ismertetését, akt ajánlattevő be kíván vonni a
teljesítésbe. Annak igazolására, hogy a megnevezett személy a megkívánt végzettséggel és szakmai
tapasztalattal rendelkezik, az ajánlattevő csatolja be a végzettséget igazoló dokumentumok egyszerű
másolatát, továbbá a bemutatott személy saját kézzel aláírt szakmai önéletrajzának (úgy, hogy az
önéletrajzból egyértelműen derüljön ki az alkalmassági feltételként előírt, a szakemberrel szemben
támasztott követelményeknek való megfelelősség) egyszerű másolatát. A szakmai önéletrajzban a szakmai
tapasztalatot év/hónap pontossággal szükséges feltüntetni, továbbá az időben párhuzamos szakmai
tapasztalatok nem adódnak össze. Az ajánlathoz csatolni kell a bemutatott személy kifejezett nyilatkozatát
arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a teljesítés teljes időtartama alatt rendelkezésre
áll és abban közreműködik.
Amennyiben a megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás
(kamarai névjegyzék) szerint a felhívás adott pontja tekintetében ajánlatkérő által meghatározott
jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és a
jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása
nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja.
A fentiekre tekintettel szükséges az ajánlatban feltüntetni a jogosultság megszerzésének pontos
időpontját és azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(9) és (11) bekezdései és a Kbt. 69. § (11) bekezdése megfelelően
irányadóak.
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Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:
M.1. Nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben teljesített 1 db
legalább 35 kWp összesített névleges teljesítményű napelemes rendszer kiépítése tárgyú, az előírásoknak
és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával.
M2. Nem rendelkezik az alábbi szakemberrel:
A) 1 fő szakember, aki rendelkezik 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI/1. rész, 2. pont szerinti
(betűjel: MV-É, vagy hatályos átsorolás előtti) felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal.
B) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI/2. rész, 5. pont
szerinti (betűjel: MV-ÉV, vagy hatályos átsorolás előtti) felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal.
Ugyanazon szakember több alkalmassági követelménynek való megfeleléshez is bemutatható.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér, melynek mértéke a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 1 %-a késedelmes naponként, azzal,
hogy a megfizetendő késedelmes teljesítési kötbér maximális összege összesen legfeljebb a nettó
Egyösszegű Ajánlati Ár 20 %-a. A késedelmi kötbér maximális összegének elérésekor Ajánlatkérő jogosult
rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszüntetni.
Teljesítési biztosíték, amelynek mértéke a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 5 %-a.
Jólteljesítési biztosíték, amelynek mértéke a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 5 %-a.
Garanciális (jótállási) kötelezettség, a szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű
teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért – függetlenül
attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy
alkalmazza, melynek időtartama a szerződés teljesítésétől számított 60 hónap – teljes körű – jótállás.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződést az Európai Unió finanszírozza 100 % arányban, a kifizetés ún. utófinanszírozással történik.
Erre tekintettel a benyújtott számlák (részszámla és a végszámla) támogatott részének kiegyenlítése - a
számlaérték 100 %-a - 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet szabályai szerint történik, figyelemmel a Kbt. 135.
§ (1)-(6) bekezdéseinek előírásaira.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást igazolt, szerződésszerű teljesítést követően, tartalmilag és formailag
szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt számla ellenében, a Kbt. 135. § (1), (3)-(6), valamint a
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében előírtak szerint átutalással egyenlíti ki a számla kézhezvételének napját
követő 30 napon belül, a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 133 § (1) és (2) bekezdések szerint.
Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, az ajánlatkérőként szerződő
fél az ellenértéket a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §ban meghatározott szabályok szerint teljesíti.
Pénzügyi ütemezés:
Az Ajánlatkérő 1 db előlegszámla, 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására ad lehetőséget az
alábbiak szerint:
- 1. Részszámla: 15 %-os készültségi fok elérését követően nyújtható be, legfeljebb a nettó vállalkozói díj
15 %-ának megfelelő összegről,
- 2. Részszámla: 50 %-os készültségi fok elérését követően nyújtható be, legfeljebb a nettó vállalkozói díj
35 %-ának megfelelő összegről,
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- 3. Részszámla: 70 %-os készültségi fok elérését követően nyújtható be, legfeljebb a nettó vállalkozói díj
20 %-ának megfelelő összegről,
- 4. Részszámla: 85 %-os készültségi fok elérését követően nyújtható be, legfeljebb a nettó vállalkozói díj
15 %-ának megfelelő összegről,
- Végszámla: 100%-os készültségi fok elérését és a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását
követően nyújtható be, a szerződésben rögzített, a kivitelezési munkákra megajánlott vállalkozói díj
részszámlákban fentiek szerint el nem számolt részéről állítható ki.
Az Ajánlattevő számla benyújtására az egyes készültségi fokok elérésekor a műszaki ellenőr által kiállított
teljesítésigazolással igazolt rész tekintetében jogosult a készültségi foknak megfelelő mértékben. Az
Ajánlatkérő kizárólag az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be.
Előleg: a Kbt. 135. § (8) bekezdésében foglaltakkal összhangban ajánlattevő legfeljebb a szerződésben
foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 10 %-ának megfelelő összeg
előleg kifizetését kérheti. A Vállalkozó részére kifizetett előleg a végszámlából kerül levonásra.
Ajánlatkérő elfogadja a Kbt. 27/A. § szerinti elektronikus számlákat is.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítés érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
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: 2022/10/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/10/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1) – (6) bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.)
Korm. rendelet 15. §-a szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
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 Ft
A befizetés helye:
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vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10300002-10697900-49020148
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték teljesíthető az
AT választása szerint a Kbt. 54. § (2) bek. szerinti módok bármelyikén. AK számlájára történő befizetés
esetén a pénzösszeget AK fent megjelölt számlájára kell utalni (közlemény rovatba feltüntetve „Napelem
ajánlat”). Az ajánlati biztosítékot az ajánlati kötöttség beálltáig kell az AK rendelkezésére bocsátani, és
az ajánlati kötöttség idejére érvényesnek kell lennie. Utalás esetén kizárólag akkor tekinthető határidőre
rendelkezésre bocsátottnak, ha az legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig jóvá is íródik
AK számláján. A biztosíték teljesítésének igazolására az ajánlatba csatolni kell: átutalás megtörténtét
igazoló bizonylatot, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető
kezességvállalást igazoló dokumentum elektronikus okiratot, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított
készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény elektronikus okiratot.
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 értékelés módszere: az ár szempont esetében fordított arányosítás, az 1-2. sz. minőségi szempont
esetében arányosítás. Részletek a KD-ban.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az ajánlattétel részletes feltételeit és az ajánlat benyújtására vonatkozó formai
követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
2. Helyszíni bejárás: az ajánlatkérő az ajánlattevők részére helyszíni bejárást biztosít (nem konzultációs jelleggel),
amelynek időpontja és helyszíne: 2022. október 04., 10:00; Találkozási pont: 5100 Jászberény, Lehel Vezér tér 18.
A helyszín megtekintésekor az Ajánlatkérő konzultációt nem tart, a helyszíni bejárással kapcsolatban a Kbt. 56. §
az irányadó.
3. A 322/2015 (X.30.) Kr. 26. §-a alapján az ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötésig
építési szerelési tevékenységre vonatkozó, összesen legalább 50.000.000,- Ft/év és 5.000.000 Ft/kár összeghatárra
fedezetet nyújtó C.A.R. típusú összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő
felelősségbiztosítását kiterjeszteni és azt az Ajánlatkérő részére átadni, továbbá az utolsó műszaki átadás-átvétel
időpontjáig fenntartani.
4. Nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötésig köteles igazolni, hogy a teljesítésbe bevon 1 fő, a 266/2013.
(VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI/1. rész, 2. pont szerinti (betűjel: MV-É, vagy hatályos átsorolás előtti)
felelős műszaki vezetői aktív jogosultsággal rendelkező, valamint 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1.
melléklete VI/2. rész, 5. pont szerinti (betűjel: MV-ÉV, vagy hatályos átsorolás előtti) felelős műszaki vezetői aktív
jogosultsággal rendelkező szakembert.
5. Az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell:
− felolvasólapot (kötelező tartalmi elemek: ajánlattevő neve, székhelye, bírálati szempontok szerinti főbb,
számszerűsíthető adatok) EKR űrlap alkalmazásával,
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− amennyiben az ajánlattevő cégkivonata szerint cégügyében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
folyik, ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalom esetén is csatolandó) EKR űrlap
alkalmazásával,
− az ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. tv. 9.
§ (1) bekezdés szerinti aláírási – mintát, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében – ha
aláírási címpéldány nem ismert – az aláírás képét és a képviseleti jogosultságot is tartalmazó teljes bizonyító erejű
vagy közjegyző által hitelesített okiratot kell az ajánlathoz csatolni,
− a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot (nemleges tartalom esetén is) EKR űrlap alkalmazásával,
− a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot EKR űrlap alkalmazásával,
− szakmai ajánlatot (a szakmai ajánlattal kapcsolatos részletes elvárásokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza)
− beárazott költségvetést cégszerűen aláírva pdf, és szerkeszthető excel formátumban is,
6. Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket (III.1.2. pont P1., III.1.3. pont M1.-M2.) a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
7. FAKSZ: Dr. Daragó Máté, lajstromszáma 00102
8. Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot
(nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot).
9. 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 tárgyának egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett a "vagy
egyenértékű" kifejezést minden esetben érteni kell! Az ajánlatkérő elfogad más márkájú, a megjelölt műszakitechnikai paramétereknek megfelelő termékeket is, ebben az esetben azonban a megfelelést az ajánlattevőnek
kell igazolni.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Készenléti Rendőrség (20286/2022)
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: Készenléti Rendőrség
Nemzeti azonosítószám: 15720199251
Postai cím: Kerepesi Út 47-49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagyné Juhász Klára
Telefon: +36 19994082
E-mail: nagynejk@kr.police.hu
Fax: +36 14327400
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001327902022/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/EKR001327902022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
x Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
KR István u. objektum épületüzemeltetési feladatok
Hivatkozási szám: EKR001327902022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

731

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79993000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A KR István utca 23-25. szám alatti objektum (épület teljes területe ~6380 m2, udvar ~1353 m2)
épületüzemeltetési feladatainak ellátása, rendkívüli hibaelhárítási feladatok ellátása valamint tisztasági
festés biztosítása 24 hónapos keretszerződés keretében a műszaki leírásban foglaltak szerint.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A gazdasági és műszaki szempontok vizsgálata során
ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze
a gazdasági észszerűséggel, a beszerzés tárgyát képező szolgáltatás részekbe történő csoportosítása
műszaki és gazdasági szempontból is indokolatlan.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
KR István u. objektum épületüzemeltetési feladatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
79993000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1078 Budapest, István u. 23-25.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
épület teljes területe ~6380 m2, udvar ~1353 m2

Kiegészítő szójegyzék
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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 Hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatása 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 95
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Amennyiben a keretszerződés lejártáig a keretösszeg nem merül ki, a
szerződés időtartama 2 hónappal meghosszabbítható.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a helyszíni bejárás lehetőségét biztosítja. Kezdési ideje: 2022. október 04. 10:00 óra
Találkozó helyszíne: 1078 Budapest, István u. 23-25. szám alatti objektum bejárata.
Kapcsolattartó: Kaposvári Csaba, e-mail: kaposvarics@kr.police.hu, Tel: +36 30 822 8901
A belépés megkönnyítése érdekében 2022. október 03-án 15:00 óráig a kapcsolattartó e-mail
címére kérjük megküldeni az EKR-be feltöltött "Belépési nyilatkozat helyszíni bejáráshoz" elnevezésű
dokumentumot kitöltve, aláírva. A belépési nyilatkozat a helyszínen is kitölthető.
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 esetében a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m)
pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak.
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Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint
ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m)
pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint
kell igazolnia.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az
ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján nyilatkozatot köteles benyújtani
arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k)
és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok. A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat megtételéhez
az EKR-ben található űrlap kitöltése
szükséges.
Az ajánlatkérő a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint, továbbá
a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból ellenőrzi.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-ában foglaltak szerint folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében az
Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet
és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban
változásbejegyzési eljárás, úgy a nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot is be kell nyújtani. A
nyilatkozat megtételéhez az EKR-ben található űrlap kitöltése szükséges.
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. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az
ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére valamint a Kbt. 64. §-ra.
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 M1) Ajánlattevő – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b)
pontjára – a Korm. r. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján ismertesse azoknak a szakembereknek a nevét,
végzettségét, illetve képzettségét, szakmai tapasztalatát, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Ennek
keretében ajánlattevőnek be kell nyújtania a bevonni kívánt szakemberekről szóló nyilatkozatot, valamint
a szakmai önéletrajzot, a rendelkezésre állási nyilatkozatot (adott esetben az önéletrajz
részeként), a végzettséget, illetve képzettséget igazoló dokumentum másolatát.
A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az M1) pont szerinti alkalmassági
követelmény tekintetében meghatározott igazolásokat Ajánlattevőnek már az AJÁNLATÁBAN be kell
nyújtania. Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (2)-(6) bekezdés rendelkezései szerint jár el, a Kbt. 67. § (1) bekezdés,
a Kbt. 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a Kbt. 114. § (2)
bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha
közülük egy felel meg. Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy
személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek,
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a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak szerint. A
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni
az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65. § (11) bekezdésére.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik minimum 4 fő,
az alábbi-, vagy az alábbiakkal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakemberrel:
- 1 fő központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő végzettségű szakember, OKJ száma: 34 582 09,
- 1 fő gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő végzettségű szakember, OKJ száma: 35 582 01
- 1 fő víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő szakember, OKJ száma: 34 582 12
- 1 fő villanyszerelő szakember, OKJ száma: 34 552 04.
Egy szakember több pozícióra is jelölhető.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatkérő által meghatározottaktól eltérő végzettség megadása
esetén az egyenértékűséget ajánlattevőnek kell igazolnia.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő az igazolt teljesítés alapján, átutalással, a kincstári rendnek megfelelően a nyertes Ajánlattevő
által kiállított számla, és kötelező mellékletei ellenében fizeti meg annak ellenértékét, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
szerint, a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidő alkalmazásával.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket, a fizetési– és kötbérfeltételeket a KKD
részeként kiadott szerződés tervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő hivatkozik az Áht.41. § (6) bekezdésére, a Kbt. 27/A. §, 135. § (1) és (6) bekezdéseire.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a
szerződés teljesítéséhez.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén kötbér fizetésére köteles Megrendelő felé.
Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt határidőt követő
a) üzemeltetési feladatok és eseti javítás esetében minden késedelmesen eltelt nap – de legfeljebb 25 nap
– után a késedelemmel érintett szolgáltatás nettó havi díjának 1%-a, de minimum 5000 Ft/nap,
b) rendkívüli hibaelhárítás esetében minden késedelmesen eltelt óra – de legfeljebb 48 óra – után 5 000
Ft/óra.
Amennyiben Megrendelő késedelmes vagy hibás teljesítésre hivatkozva jogszerűen eláll a Szerződéstől
(amennyiben még nem történt teljesítés), illetőleg felmondja a Szerződést, úgy Megrendelő meghiúsulási
kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbér alapja a nettó három havi üzemeltetési díj, mértéke a nettó
kötbéralap 25%-a.
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
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IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/10/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
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vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/10/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR-en keresztül
történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az EKR rendelet 15. § (2) bekezdés alapján az
elektronikusan beérkezett ajánlatok bontását az EKR végzi az ajánlattételi határidőt követően kettő órával
később. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdés szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától
kezdve elérhetővé teszi valamennyi ajánlattevő számára.
EKR üzemzavar esetén ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKR rendelet 16. §-ára.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
A VI.3.9) pontban leírtak szerint.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
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VI.3.9) További információk: a. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 41. § (3) bekezdése alapján az EKRben történő lebonyolítást írja elő.
b. Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKR rendelet) 11.
§ (5) bekezdése alapján érdeklődő gazdasági szereplőnek csak az tekinthető, aki az eljárás iránti érdeklődését az
eljárásra vonatkozóan az EKR-ben (!) jelezte. Azon gazdasági szereplők tekintetében, amelyek érdeklődésüket
egyéb módon (pl. e-mailben) jelezték, az ajánlatkérő mentesül a Kbt. által előírt egyidejű tájékoztatási,
megküldési, értesítési kötelezettsége alól.
c. Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit a KKD tartalmazza.
d. Ajánlatkérő a műszaki-szakmai alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban
határozta meg.
e. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 47. § (2) bekezdésére.
f. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
g. Ajánlattevő nyújtsa be az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az Ajánlattevő és az alkalmasság
igazolásában
résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult)
aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az
ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására
vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott
meghatalmazása.
h. Ajánlattevő nyújtsa be a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
i. Ajánlattevő - figyelemmel az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (Áht.) 41.§ (6) bekezdésben
foglaltakra - átláthatósági nyilatkozatot köteles benyújtani.
j. Az ajánlattételi határidőre az EKR Rendelet 17. § (1) bekezdése nem alkalmazandó. Az ajánlattételi határidőt
befolyásoló üzemzavar esetén az ajánlatkérő az EKR Rendelet 16. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint köteles
eljárni.
k. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás, felvilágosítás kérés lehetőségét.
l. Értékelés: Az 1. részszempont (Ajánlati ár nettó Ft) áron belül ajánlatkérő az 1.1. Épületüzemeltetési feladatok
(nettó Ft/hónap), súlyszám 80, valamint az 1.2. Rendkívüli hibaelhárítási feladatok (nettó Ft/óra/fő), súlyszám 10,
1.3. Tisztasági festés (nettó Ft/m2), súlyszám 5 alszempontokat értékeli. Ajánlatkérő az 1. részszempont esetén
a fordított arányosítás módszerével, a 2. részszempont esetén a pontkiosztás módszerével értékeli az egyes
ajánlatok tartalmi elemeit. Az értékelés részletes szabályait a KKD tartalmazza.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Magyar-Szlovák Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi
Általános Iskola és Kollégium (20187/2022)
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-Szlovák Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi Általános Iskola és Kollégium
Nemzeti azonosítószám: 15598842205
Postai cím: Balassi B. Utca 4.
Város: Sátoraljaújhely
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kuczik Júlia
Telefon: +36 47321060
E-mail: j.kuczik@szlovak-sujhely.edu.hu
Fax: +36 47321060
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szlovak-sujhely.extra.hu/index.php
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/EKR001421082022/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:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

739

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/EKR001421082022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

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:
Kollégium épület felújítása
Hivatkozási szám: EKR001421082022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

740

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 közbeszerzési eljárás keretében Ajánlatkérő a meglévő kollégium épület egy részének – a szükséges
bontási munkák utáni - átalakítását és teljes körű felújítását kívánja megvalósítani. A meglévő helyiségek
átalakításával, felújításával ki kell alakítani egy portásfülkét, 4 db irodát, egy konferencia/kiállító termet,
egy tankonyhai egységet szaktanteremmel, valamint 4 db tantermet, továbbá fel kell újítani a kapcsolódó
vizesblokkokat, közlekedő tereket gépészeti és villamos felújítással együttesen. Az épület határoló
szerkezetei szigetelést kapnak. A munka részét képezi a bevilágító kupolák felújítása. A külső, udvari
munka részeként térburkolt parkoló és járda készül.
Az átalakítással, felújítással érintett alapterület: 651 m2.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem
biztosítja jelen eljárás során tekintettel arra, hogy jelen építési beruházás, olyan gazdasági és műszaki
egységet alkot, amely gazdasági műszaki szempontból költséghatékonyabban megoldható az építés
részegységekre való szétbontása nélkül, egységes koordinációval. Ajánlatkérő szempontjából továbbá
fontos és egységesen kezelendő az érvényesíthető és esetlegesen érvényesítendő jótállási és szavatossági
igénye. Így a munkálatok összehangolása egyszerűbb, a javítás és a karbantartás pedig olcsóbb, így
költséghatékonyabb a beszerzés. Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, mivel az
iskolaépület felújításának és bővítésének jelen eljárásban meghatározott munkái egymással szoros,
egymásra épülő és összekapcsolódó műszaki egységet képeznek, egy területen, közvetlen egymás
közelében megvalósítandóak, egymás nélkül, vagy eltérő feltételek szerint történő megvalósításuk
esetén az épület használhatósága csökkenne és műszaki funkciója korlátozódna, valamint a felvonulási
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terület sem alkalmas arra, hogy több vállalkozó tudjon a külön szakember és munkagép állományával
a területre felvonulni. A lehetséges befektetők számára a szerződés ilyen módon történő teljesítése
jelentősen kedvezőtlenebb műszaki tartalmat biztosítana, ezáltal Ajánlatkérő számszerűsíthető gazdasági
haszontól esne el. Műszaki okok tételesen: A munkarészek egymásra utaltsága, Egységes, gördülékeny
műszaki ellenőrzés és koordináció érvényesítése ezáltal magasabb minőségű munka, Környezetvédelmi
szempontok egységes érvényesíthetősége; szükséges egyeztetések, utazások és környezetterhelés
csökkentése, határidők egységes koordinációja Gazdasági okok tételesen: Ajánlatkérői megtakarítások
érvényesítése a jótállási igények egységes kezelésével, Kedvezőbb környezet a lehetséges befektetők
számára, kedvező befektetői környezet által nyújtott gazdasági haszon. Az infrastruktúra kiépítése
egymással összefügg, sem térben, sem időben nem elválasztható.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Kollégium épület felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45200000-9

További tárgyak:

45210000-2

Kiegészítő szójegyzék

45214200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3980 Sátoraljaújhely, Balassi Bálint u. 4. sz., Hrsz. 1175/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzési eljárás keretében Ajánlatkérő a meglévő kollégium épület egy részének – a szükséges
bontási munkák utáni - átalakítását és teljes körű felújítását, kívánja megvalósítani. A meglévő helyiségek
átalakításával ki kell alakítani egy portásfülkét, 4 db irodát, egy konferencia/kiállító termet, egy tankonyhai
egységet szaktanteremmel, valamint 4 db tantermet, továbbá fel kell újítani a kapcsolódó vizesblokkokat,
közlekedő tereket gépészeti és villamos felújítással együttesen. Az épület határoló szerkezetei szigetelést
kapnak. A munka részét képezi a bevilágító kupolák felújítása. A külső, udvari munka részeként térburkolt
parkoló és járda készül.
Az átalakítással, felújítással érintett alapterület: 651 m2.
Főbb munkálatok:
Bontási munkák: válaszfalak, aljzatok, felületképzések és berendezési tárgyak/szerelvények bontása.
Szaktanterem (tankonyha) kialakítás (52,12 m2):
- Belső helyiségek és válaszfalak bontása
- Padlóburkolat bontása
- Új rétegrendű aljzat kialakítása
- Külső terasz kialakítása, vízszigeteléssel,
- Ablakbontás, új elhelyezés (függőlegesen)
- Mennyezet burkolása gipszkartonnal, 15cm vastag szálas hőszigetelő anyaggal,
- Aljzat kiegyenlítés
- Laminált padló elhelyezése
- Vakolatjavítás, festés, mázolás
- Berendezési tárgyak elhelyezése, 2db egymedencés és 1db kétmedencés mosogatóval,2db
páraelszívóval, valamint a szükséges bútorzat elhelyezését
Villamos és épületgépészeti hálózat kiépítése (fűtés, ivóvíz-, és szennyvízhálózat)
Tanterem - 4db (4 x 52,12m2):
-Padlóburkolat bontása
-Aljzat kiegyenlítés
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-Laminált padló elhelyezése
-Vakolatjavítás, festés, mázolás
-Villamos és épületgépészeti hálózat kiépítése (fűtési rendszer)
-Mennyezet burkolása gipszkartonnal, 15cm vastag szálas hőszigetelő anyaggal
Folyosó/közlekedő felújítás (160,3m2):
-Folyosó lezárása, meglévő műanyag belső ajtó áthelyezése alaprajz szerint
-Aljzat kiegyenlítés
-Gress lapburkolás
-Vakolatjavítás, festés, mázolás
-Mennyezet burkolása gipszkartonnal, 15cm vastag szálas hőszigetelő anyaggal,
-Villamos és épületgépészeti hálózat kiépítése (fűtési rendszer)
Iroda – 4 db (4 x 17,41 m2) és portásfülke (5,49m2):
-Padlóburkolat bontása
-Aljzat kiegyenlítés
-Laminált padló elhelyezése
-Vakolatjavítás, festés, mázolás
-Villamos és épületgépészeti hálózat kiépítése (fűtési rendszer)
-Mennyezet burkolása gipszkartonnal, 15cm vastag szálas hőszigetelő anyaggal,
Konferencia/kiállító terem (70,42m2):
-Padlóburkolat bontása
-Aljzat kiegyenlítés
-Laminált padló elhelyezése
-Vakolatjavítás, festés, mázolás
-Villamos és épületgépészeti hálózat kiépítése (fűtési rendszer – 2db split klíma)
Mennyezet burkolása gipszkartonnal, 15cm vastag szálas hőszigetelő anyaggal,
Vizesblokkok (39m2):
-Belső helyiségek és válaszfalak bontása
-Padlóburkolat bontása
-Ajtóbontás, nyílás befalazás
-Külső terasz kialakítása, vízszigeteléssel,
-Ablakbontás, új elhelyezés (függőlegesen)
-Mennyezet burkolása gipszkartonnal, 15cm vastag szálas hőszigetelő anyaggal,
-Aljzat kiegyenlítés
-Laminált padló elhelyezése
-Vakolatjavítás, festés, mázolás
-Vizes helyiségek felújítása és átalakítása
-Villamos és épületgépészeti hálózat kiépítése (fűtés, ivóvíz-, és szennyvízhálózat)
Belső festéssel érintett felület összesen: 1036m2
Tetőszerkezet:
A beázásoknál visszabontásra és javításra kerülnek.
Épületbádogos munkálatok:
A bevilágító kupolák lemezelésének visszabontása, majd azok felújítását követő visszahelyezése. Eresz és
lefolyócsatornák visszabontása, majd újra kialakítása. Nyílászárók lemezszegélyeinek cseréje.
Szigetelés:
-Belső födém szigetelés: 492m2
-Külső hőszigetelés: 67m2
-Talajvíz szigetelés: 72m2
Nyílászáró csere:
Összesen 68 db nyílászáró csere és 6 db WC kabin, 3 db pissoir szeméremfal készül kiírás szerint.
Fa beltéri ajtók: 90x212 – 8 db; 100x212 – 23 db; 110x212 – 1 db;
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Műanyag kültéri ajtók: 212x212 – 7 db; 212x416 1 db
Műanyag kültéri ablak: 192x440 – 1 db; 212x212 – 8 db; 692x212 – 5 db; 962x212 – 1 db; 712x212 – 2 db;
Kupola ablak: 11 db
Épületgépészet:
Fűtési csőhossz összesen 524 m, víz- és szennyvízelvezetés csőhossz összesen 426 m.
Épületvillamosság:
Az elektromos hálózat falon kívül szerelt csatornában szerelt, szabványos vezetékekkel, kötődobozba
szerelt kötésekkel és szerelvényekkel készül.
A tantermekben és a folyosón új világtótestek kerülnek felhelyezésre. A szakteremben külön biztosítók és
alzatok kerülnek elhelyezésre.
Járda és parkoló 84 m2
Vállalkozó feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött dokumentációban, így a
„Műszaki leírás” című dokumentumban, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben
összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása.
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét
képező műszaki leírás tartalmazza.
Tárgyi kivitelezés nem építési engedély köteles tevékenység,
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal
egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog
megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő M/2.1. alk. tekintetében megajánlott szakember
magasépítés területén szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 48 hónap) 10
2 A teljesítésbe bevonásra kerülő M/2.2. M/2.2. alk. tekintetében megajánlott szakember épületgépészet
területén szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 48 hónap) 10
3 A teljesítésbe bevonásra kerülő M/2.3. alk. tekintetében megajánlott szakember épületvillamosság
területén szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 48 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
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Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: HUSKROUA ENI CBC Programme: HUSKROUA/1901/3.1/0003
II.2.13) További információ
A II.2.7) pontban meghatározott 5 hónapos teljesítési határidő a munkaterület átadástól értendő.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, 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: Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a
fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja
vagy a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
17. §-a alapján ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti
egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk
megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása
tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 17. § (1a) és (1b) bekezdéseire. Alvállalkozó és kapacitást nyújtó vonatkozásában:
Ajánlattevő a Kbt. 67 § (4) bekezdésében, és a 321/2015. Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és
kapacitást nyújtót. Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja
a kizáró okok fenn nem állását, így az ajánlattevők a felhívás feladásánál nem régebbi nyilatkozatokkal,
igazolásokkal kötelesek bizonyítani, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá. Öntisztázás: a Kbt. 64.
§ (1)-(2) bekezdés alapján. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az ajánlatában a nyilatkozatával
egyidejűleg köteles benyújtani. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság 2022. május 12én közzétett útmutatójára a kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról
és adatokról.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján elfogadja a közbeszerzés
megkezdését megelőzően kiállított igazolásokat mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,
illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításáig- az adat valóságtartalmát az ajánlattevő
erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
SZ/1.Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az építési kivitelezési tevékenységet végző gazdasági
szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végsők névjegyzékében, a
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nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nincs bejegyezve az Irányelv XI. melléklete szerinti
hasonló nyilvántartásba.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ/1.1. A 322/2015.(X.30.) K.r. 21.§ és 8.
§ alapján a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét
Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy
nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, figyelemmel a Kr 1.§ (2)-(5) bekezdésére is.
Továbbá felhívjuk a figyelmet a Kr. 24. § (1)-(2) bekezdésére, a Kbt. 69. § (11) bekezdésére is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M/1 Ajánlattevő, adott esetben a kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezet a Kbt. 114. § (2) bekezdése értelmében a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat
benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek.
Az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 69. §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak szerint
történik:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a jelen felhívás feladásától visszafelé
számított öt év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyával kapcsolatos, műszaki átadás-átvétellel lezárt
munkáinak ismertetése a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § alapján.
Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a referencia tárgyát, mennyiségét (az elvégzett munka rövid ismertetését oly módon, hogy abból az
alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen);
- a teljesítés idejét és helyét (a kezdés időpontját, és a műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontját min.
év/hónap/nap bontásban);
- a szerződést kötő másik fél megnevezését;
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a
referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget /mennyiségi adatot/
műszaki tartalmat!
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése,
valamint a 24. § (2) bekezdése.
M/2. Ajánlattevő, adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 114. § (2) bekezdése
értelmében a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az
előírt alkalmassági követelmény(ek)nek.
Az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 69. §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak szerint
történik:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő adja meg a teljesítésbe
általa bevonni kívánt felelős műszaki vezető megnevezését, képzettségük, szakmai gyakorlatuk
ismertetését és igazolja, hogy az érintett személyek jogosultak a feladat ellátására.
A Kbt. 69. § (7) bek. szerint Ajánlattevőnek már az ajánlatban szükséges benyújtaniuk a megajánlott
szakember saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság
szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat
bemutatásával), amelyből az előírt szakmai tapasztalat megléte minden kétséget kizáróan megállapítható.
(A szakmai tapasztalatot: legalább év, hó részletezettséggel, a közbeszerzési dokumentumban
megadott minta szerinti tartalommal kell megadni.) Ajánlatkérő az alkalmasság megállapítása során a
bemutatott szakmai gyakorlatok közötti időbeli átfedés esetén a gyakorlatot egyszer veszi figyelembe.
az önéletrajznak tartalmaznia kell adott szakember azirányú nyilatkozatát, hogy a teljesítés időtartama
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alatt rendelkezésre fog állni. Abban az esetben, ha a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásban
már szerepel, kérjük ennek igazolását, vagy az elektronikus elérhetőség megjelölését. Ebben az esetben
az önéletrajznak tartalmaznia kell a szakember kamarai azonosítószámát, valamint a jogosultság
megszerzésének pontos idejét, illetve kódját. Abban az esetben, ha a bemutatott szakember a kamarai
névjegyzékben nem szerepel, csatolandó az előírt iskolai végzettség igazolására az iskolai oklevél egyszerű
másolata. Az M2) pont esetében a Kbt. 65. § (7); (6) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum
követelményeknek való megfelelés érdekében.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (12) bekezdésében foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított maximum 8 éven belül megkezdett és 5 éven (60
hónapon) belül befejezett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, sikeres műszaki
átadás-átvétellel lezárult a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § szerint igazolt,
- összesen min. nettó 450 m2 alapterületű épület építésére és/vagy felújítására és/vagy bővítésére
vonatkozó referenciával/referenciákkal, mely minden szakági munkanemre kitér (építészet, gépészet,
elektromosság)
A fenti referencia akár ugyanazon, akár különböző referenciamunkákból is teljesíthető.
Az egyenértékűség szempontjából ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § (1) bek. alapul
vételével jár el.
Ajánlatkérő csak azokat a szerződéseket fogadja el az előírt időszakon belül teljesítettnek, melyek
befejezési dátuma (műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontja) is a felhívás feladásának napjától
visszafelé számított 5 éven (60 hónapon) belül esik és maximum 8 éven belül megkezdett. Amennyiben
a bemutatni kívánt korábbi építési beruházás osztható, úgy az M1. alkalmassági követelmények
tekintetében elfogadható, ha a bemutatásra kerülő megosztott rész befejező időpontja esik a vizsgált
időszakra (eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónap). Ilyen
esetben értelemszerűen a bemutatásra kerülő megosztott résznek kell megfelelnie az M1. alkalmassági
követelmények keretében előírt egyéb feltételeknek is. Ilyen esetben értelemszerűen a bemutatásra
kerülő megosztott résznek kell megfelelnie az M1. alkalmassági követelmények keretében előírt egyéb
feltételeknek is.
M/2.)
M2.1)
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő
szakemberrel, aki
- a végzettség terén:
a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti 1. melléklet VI/1. rész, 3. pontjában meghatározott „MV-É-R
kategóriájú, felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm.
rendelet 1. melléklete VI./1. rész 3. pontjában meghatározott végzettséggel, vagy érvényes, a 266/2013.
(VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É-R” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás
előtti, illetve azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
- a szakmai gyakorlat terén:
a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É-R kategóriájú vagy azzal egyenértékű felelős műszaki
vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) VI/1. rész 3. pontjában meghatározott
gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É-R” kategóriájú vagy
azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, illetve azzal egyenértékű)
jogosultsággal rendelkezik.
Amennyiben a megjelölt szakember rendelkezik a 266/2013 (VII.11.) VI /1. rész, 3. pontjában
meghatározott „MV-É-R” kategóriás felelős műszaki vezetői névjegyzékbe vétellel, abban az esetben nem
szükséges az ennek megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot igazolni, elegendő
csak a névjegyzékbe vétel tényét és annak időpontját igazolni.
M/2.2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő
szakemberrel, aki
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- a végzettség terén:
a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti 1. melléklet VI/2. rész, 4. pontjában meghatározott „MV-ÉGR” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm.
rendelet 1. melléklete VI/2. rész 4. pontjában meghatározott végzettséggel, vagy érvényes, a 266/2013.
(VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG-R” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás
előtti, illetve azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
- a szakmai gyakorlat terén:
a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG-R” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság
megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) VI/2. rész, 4. pontjában meghatározott gyakorlattal, vagy
érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG-R” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy
a hatályos átsorolás előtti, illetve azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
Amennyiben a megjelölt szakember rendelkezik a 266/2013 (VII.11.) VI/2. rész, 4. pontjában meghatározott
„MV-ÉG-R” kategóriás vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői névjegyzékbe vétellel, abban az
esetben nem szükséges az ennek megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot igazolni,
elegendő csak a névjegyzékbe vétel tényét és annak időpontját igazolni.
M/2.3. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő
szakemberrel, aki
- a végzettség terén:
a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV-R” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság
megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./2. rész 6. pontjában
meghatározott, végzettséggel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉVR” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, illetve azzal egyenértékű)
jogosultsággal rendelkezik.
folyt. a III.1.8) pontban
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:
Jótállás: Ajánlatkérő a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi beépített dolog, ill.
elvégzett munka vonatkozásában a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva 36 hónap kötelező
jótállás vállalását írja elő.
Késedelmi kötbér: Nyertes ajánlattevő amennyiben olyan okból, amelyért felelős késedelembe esik (a
szerződésben rögzített határidőt elmulasztja), késedelmi kötbér fizetésére köteles.
A késedelmi kötbér mértéke a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a / nap,
minden megkezdett (késedelemmel érintett) naptári nap után, de maximum a nettó vállalási díj 20 %-a.
A 20 napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani, attól elállni, mely
okán a nyertes ajánlattevő a meghiúsulási kötbérfizetésre is kötelezett lesz.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben olyan okból, amiért a nyertes ajánlattevő felelős a szerződés teljesítése
meghiúsul, köteles a nyertes ajánlattevő Ajánlatkérő felé az ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %ának megfelelő meghiúsulási kötbért megfizetni.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes leírását az ajánlatkérési dokumentumok részét
képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
A szerződés finanszírozása a HUSKROUA ENI CBC Programme: HUSKROUA/1901/3.1/0003 sz. nemzetközi
projektből, valamint a Miniszterelnökség által biztosított NEMZ-N-22-0050 sz. támogatásból történik. A
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támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének 100,000000 %-a a hazai támogatás esetében,
és 95%-a a nemzetközi támogatás vonatkozásában. A finanszírozás formája: utófinanszírozás. Szállítói
finanszírozás alkalmazására nem kerül sor.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján a szerződésben foglalt - tartalékkeret és áfa nélkül számított
- teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleget biztosít, amennyiben az előlegre nyertes
ajánlattevő igényt tart. Az előleg a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján, legkésőbb
az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül kifizetésre.
Ajánlatkérő az előleg igénybevételét előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásához nem köti.
Az ajánlatkérő a vállalkozói díjat 30 napos fizetési határidő mellett, az igazolt szerződésszerű teljesítést
követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti az alábbiak szerint:
• alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130.§
(1) és (2) bekezdés szerint,
• alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésétől
eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint.
Ajánlatkérő a kifizetés során az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló
322/2015. (X.30.) Korm. Rendeletben foglaltakat teljes körben alkalmazza.
Az előlegszámla összege a végszámlában számolható el.
Ajánlatkérő részszámlázást az alábbiak szerint biztosít:
A teljesítés során 5 db számla (az esetleges előlegszámlát nem számítva, de ideértve a végszámlát is)
benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint:
- 1. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő összegről az
áfa nélküli teljes nettó vállalkozói díj 15 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén.
- 2. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről az
áfa nélküli teljes nettó vállalkozói díj 40%-át elérő megvalósult teljesítés esetén.
- 3. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegről az
áfa nélküli teljes nettó vállalkozói díj 60 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén.
- 4. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegről az
áfa nélküli teljes nettó vállalkozói díj 80 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén.
- végszámla benyújtása: a teljes nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő összegről, a kivitelezési
munkálatok 100%-os készültségi fokának leigazolt elérésekor sikeres műszaki átadás-átvételt követően.
A végszámla benyújtásának feltétele sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási
dokumentáció és annak összes mellékletének szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés szerinti
használatra alkalmas állapotban ajánlatkérőnek történő birtokba adása, és ennek a teljesítésigazolásban
való elismerése.
Ajánlatkérő a részszámlák tekintetében (ide nem értve természetesen a végszámlát) nem határoz meg
részteljesítési határidőt.
folyt. a III.1.8) pontban
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők
vonatkozásában.
III.1.3) pont folyt.
- a szakmai gyakorlat terén:
a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV-R” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság
megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./2. rész 6. pontjában
meghatározott gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉVR” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, illetve azzal egyenértékű)
jogosultsággal rendelkezik.
Amennyiben a megjelölt szakember rendelkezik a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet / VI.
Felelős műszaki vezetés / 2. rész 6. pontja alapján meghatározott érvényes „MV-ÉV-R” kategóriás felelős
műszaki vezetői névjegyzékbe vétellel, abban az esetben nem szükséges az ennek megszerzéséhez
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szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot igazolni, elegendő csak a névjegyzékbe vétel tényét és
annak időpontját igazolni.
A szakemberek között átfedés megengedett!
Ajánlatkérő a fent megjelölt szakemberekkel egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakembereket is
elfogad.
Ajánlatkérő a szakember(ek) szakmai gyakorlatát év/hónap bontásban, kezdő és befejező időpont (év/hó)
feltüntetésével kéri megadni.
Amennyiben a szakember már rendelkezik az előírt jogosultsággal, a szakmai önéletrajzban a jogosultság
megszerzésének dátumát is
fel kell tüntetni (év/hónap/nap).
A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65.§ (6), (7), (9), (11) bek. és 69.§ (11), (11a) bek, Kr. 1. §
(7) bekezdése is irányadó.
III.1.7) pont folyt.
A számlákat úgy kell kiállítani a fenti %-os korlát figyelembevételével, hogy egy-egy számlázási %os ütemen belül kiállított számlák értéke összesen nem haladja meg az adott ütemezésben előírt %os korlátot, azonban külön számlaként tartalmazzák a két támogatási konstrukció vonatkozásában
(HUSKROUA, ME) finanszírozásra kerülő elemeket, és a számla mellékletét képező teljesítésigazolás
tartalmazza „támogatási konstrukcióként” a szerződésszerűen teljesített igazolt munkálatokat.
Amennyiben a részteljesítés keretében mind a két konstrukció érintett, úgy a részszámlákat támogatási
konstrukcióként szükséges kiállítani (a részteljesítés ennek megfelelően több részszámlából állhat).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a vállalkozói díj tartalékkeretet nem tartalmaz.
A kivitelezési feladatok teljesítését az építési naplóban tett bejegyzések, illetve az adott teljesítési
időszakhoz kapcsolódóan elkészített jelentés alapozza meg, amelyet a teljesítés igazolásához a
Megbízónak köteles három példányban benyújtani, s amely jelentés a teljesítés igazolás mellékletéül is
szolgál.
Késedelmes fizetés esetén ajánlatkérő köteles a Ptk-ban meghatározott (6:155.§.), és a késedelem
időtartamához igazodó mértékű késedelmi kamatot megfizetni, továbbá a külön jogszabályban (2016.
évi IX. törvény) meghatározottak szerint a behajtási költségátalányt Eladó a késedelem bekövetkezésétől
számított egy éves jogvesztő határidőn belül a 2016. évi IX. törvény-ben rögzített feltételek szerint a
kötelező törvényi minimum mértékében követelheti.
Irányadó jogszabályok:
• 2015. évi CXLIII. törvény.
• 2007. évi CXXVII. törvény.
• 2013. évi V. törvény
• 368/2011 (XII. 31.) Kormányrendelet
• 2011. évi CXCV. Törvény
• 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
• 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet
• 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
• 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
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
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IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/10/11 (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)
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vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/10/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a Kbt.
68. §-a és a 424/2017.(XII.19) Korm.rend.15.§-a tartalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
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:
Ajánlatkérő az 1. értékelési szempont esetében fordított arányosítás módszerét, a 2.1., 2.2. és 2.3. értékelési
részszempontok esetében 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. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére és a Kbt. 66. § (6)
bekezdés a) és b) pontjára az EKR rendszerben létrehozott formanyomtatvány alkalmazásával.
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3. AK a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti
az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a
kérdések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz.
4. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint.
5. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait, illetve a fenti meghatalmazásokat
az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nevében
meghatalmazás nélkül aláíró képviselő tekintetében a képviseleti jogosultságot alátámasztó bármely
dokumentumot.
6. AK előírja, hogy az ajánlattevők az ajánlat részét képező dokumentumokat pdf. formátumú fájlban készítsék el.
7. AK helyszíni bejárást jelen eljárásban nem tart.
8. AK konzultációt jelen eljárásban nem tart.
9. A Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan nyilatkozni kell.
10. Nyertes AT köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy
meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni Ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.
A jelen közbeszerzési eljárás során előírt felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 35.000.000,Ft/káresemény, 70.000.000,-Ft/év. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában nem
rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való
visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel
köt szerződést. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés
időpontjában a fenti tartalmú felelősségbiztosítással rendelkezni fog.
11. Az eljárás nyertese: az az ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott értékelési szempont szerint
a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést,
vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
12. AK jelen alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
13. Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük,
nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani (321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 13. §).
14. A bemutatott szakembereknek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a 266/2013. (VII. 11.)
Kormányrendeletben meghatározott, vagy azzal egyenértékű jogosultságokkal kell szerepelnie a kamarai
névjegyzékben. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa - az
ajánlati felhívás III.1.3) M.2.1), M.2.2) és M.2.3.) pontban meghatározott műszaki-szakmai alkalmasság alapján bemutatott szakember közül a fenti pozíciókra melyet kívánja megajánlani, másfelől arról, hogy azon megajánlott
szakember, akinél a fentiek szerint szakmagyakorlási jogosultság került megjelölésre a kamarai névjegyzékbe
vétellel a szerződés megkötéséig, illetve a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog. A névjegyzékbe-vétel
elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján,
melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel kötheti meg Ajánlatkérő a szerződést.
15. FAKSZ: Kiss Brigitta (01237)
16. AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta
meg az M1, M2 feltételek vonatkozásában.
17. AK a Kbt. 81. § (5) bekezdését alkalmazza.
18. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell az ajánlati árat alátámasztó árazott költségvetést (Szakmai
ajánlat). Az ajánlati árat a közbeszerzési dokumentumok részét képező tervek és a műszaki leírás alapján, a
tervekben szereplő műszaki tartalomra és a műszaki leírásokban előírt műszaki követelményeknek megfelelően
kell elkészíteni. Amennyiben az ajánlatban az árazott költségvetés nem kerül benyújtásra sem PDF, sem EXCEL
formátumban, a dokumentum hiánya nem tekinthető formai hiányosságnak, az ajánlat ezért a Kbt. 73.§ (1)
bekezdés e) pontja szerint érvénytelen.
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Ezen kívül az ajánlatnak tartalmaznia kell az értékelési szempont vonatkozásában megajánlott szakember nevét,
figyelemmel arra, hogy a megajánlott szakember nevének megjelölésének elmulasztása nem hiánypótolható,
ezért az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. A szakember önéletrajza (mind az alkalmasság szempontjából
releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatása) hiánypótlás
keretében pótolható, orvosolható.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Markhot Ferenc oktatókórház és Rendelőintézet (20191/2022)
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: Markhot Ferenc oktatókórház és Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: 15813839210
Postai cím: Knézich Károly Utca 1. egri 4846
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Maszárovics Zoltán
Telefon: +36 36410313
E-mail: titkar@mfkh.hu
Fax: +36 36410816
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mfkh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mfkh.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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/EKR001403192022/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/EKR001403192022/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: Egészségügyi intézmény
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:
Vesekőzúzás (ESWL) szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR001403192022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

756

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85100000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Külő lökéshullámmal töeténő testen belüli vesekőzúzás ( ESWL )szolgáltatás megrendelése
Mennyiség: 800 eset/év + 20 % opció.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az optimális és biztonságos betegellátás érdekében
ajánlatkérő elvárása, hogy a szolgáltatást egy szolgáltató nyújtsa, különös figyelemmel arra, hogy egy
beteg esetében sor kerülhet több vizsgálat elvégzésre is.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Vesekőzúzás (ESWL) szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85100000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, 3300 Eger, Knézich
Károly utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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Az ESWL kezelések szakszerű adminisztrációjának, a betegek tájékoztatásának és a kezelések elvégzésének
jogszabályban előírt, szakmai minimum feltételeknek megfelelő végzése, beleértve az ESWL kezelésben
gyakorlattal rendelkező urológus szakorvos biztosítását.
Kezelések biztosítása heti 1 alkalommal,szükség esetén heti 2 alkalommal. minimum napi 8 órában.
Nyertes ajánlattevő feladata 1 fő orvos és két fő technikai személyzet biztosítása.
Nyertes ajánlattevő a szerződés időtartama alatt köteles rendelkezésre állni.
Mennyiség: 800 eset/év + 20 % opció.
Fontosabb műszaki követelmények
1. ESWL berendezéssel kapcsolatos műszaki minimumkövetelmények
- Mobil berendezés
- Asztallap mobilisan forgatható legyen (jobb, bal oldali testrész könnyű akadálymentes kezelése)
- A berendezés ultrahang és röntgen célzásra is alkalmas legyen.
Terápiás fej (törőfej) minimum paraméterei:
- Energiaszint használata: több fokozatú
- Impulzusszám (frekvencia szám) percenként : több fokozatú
- Törőfej keménységének, nyomásának állítása több fokozatban lehessen állitani
- A terápiás fej motorikusan mozgatható legyen.
- A lökéshullám behatolási mélysége legalább : 140mm
- A lökéshullám generálásának elve: Piezoelektromos vagy elektromágneses
- ECG használat szükség szerint
- Rendelkezzen röntgen és ultrahang célzással
Röntgen monitor
- Last image hold opcióval rendelkezzen
- USB, WLAN csatlakozási lehetőség legyen
- CD lemezre való írás lehetőség legyen
UH monitor
- zselé melegítő rendszerrel rendelkezzen
A szolgáltatással kapcsolatos egyéb elvárások
• Holmium YAG lézerberendezés biztosítása megfelelő számú és típusú lézerszállal
• Endoscopos torony, feleljen meg az endourologiai technikai elvárásoknak
• Flexibilis URS és az azzal kompatibilis fogók, dormiák,
• Operációs urethero-cystoscop és ezzel kompatibilis fogók, dormiák biztosítása
• Biztosítják az eszközök karbantartását, javítását, szükség esetén pótlását.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok 5. kötete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M/2 alk. feltétel vonatkozásában a teljesítésbe bevonni kívánt, 1 fő urológus
szakvizsgával rendelkező szakorvos alkalmassági minimumkövetelményen felüli urológiai szakorvosi
szakmai tapasztalata 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: NEAK által visszaig. akt. intézményi ft érték %-a / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
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vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Mennyiség: 800 eset/év +20 % opció.
Az opcionális tételek lehívásának ideje, azaz az opciógyakorlás ideje: a szerződés időtartama alatt bármikor
a nyertes ajánlattevőhöz intézett egyoldalú nyilatkozattal.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Az ajánlatok értékelési szempontja jelen eljárásban Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb
ár-érték arány. 1. értékelési részszempont: fordított arányosítás, 2. értékelési részszempont: egyenes
arányosítás, Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Kiosztható pont:
0-10.
A bírálati szempontok teljes szövegezése:
Minőségi szempont: Az M/2 alkalmassági feltétel vonatkozásában a teljesítésbe bevonni kívánt, 1 fő
urológus szakvizsgával rendelkező szakorvos alkalmassági minimumkövetelményen felüli urológiai
szakorvosi szakmai tapasztalata (hónap, 0-36 hónap)
Ár szempont: A NEAK által visszaigazolt aktuális intézményi forintérték %-a (maximum 60 %)
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 hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő vonatkozásában: a Kbt. 114. § (2) bekezdés,
valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában
nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében ha az Ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott
piacon, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3.§ 38. pont a)–b) vagy d) alpontja
szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakhelyének bemutatását tartalmazó
nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. §
38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges
csatolni az Ajánlatkérő által kiadott, kitöltött űrlap benyújtásával.
Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában:
Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.
§ (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a
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kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más
szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése 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 és az alkalmasság igazolása
tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az
ajánlattevő felel.
Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési
eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat
részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési
dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat
mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő az ajánlattevők gazdasági és pénzügyi
helyzetére vonatkozóan nem határoz meg alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő az ajánlattevők gazdasági és
pénzügyi helyzetére vonatkozóan nem határoz meg alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint
ajánlatában csak nyilatkoznia szükséges, hogy a meghatározott alkalmassági követelmények teljesülnek,
az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető
ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével az alkalmassági követelmények igazolása tekintetében az alábbi
dokumentumok benyújtására szólítja fel ajánlatkérő.
M1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján a felhívás
feladását megelőző 3 év (36 hónap), de legfeljebb a felhívás feladását megelőző 6 éven (72 hónap)
belül megkezdett közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásinak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 23. §- ban meghatározott formában igazolva, azaz az ajánlattevő, (adott esetben az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet) nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott
referenciaigazolással.
A referencianyilatkozat vagy referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
&#61607; a szerződést kötő másik fél megnevezését és címét;
&#61607; a szolgáltatás nyújtás ideje, (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési
dátum megadásával);
&#61607; a teljesített szolgáltatás leírását, megnevezését és mennyiségi adatokat olyan részletességgel,
hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen;
&#61607; nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
&#61607; Konzorcium vagy projekttársaság tagjaként a saját teljesítés értéke, vagy az ellenszolgáltatás
nettó összegének %-a;
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M2. Ajánlattevő a 321/2015. (XI. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat
a szakembert, akit be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakember bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat;
- a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza;
- végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
- érvényes orvosi működési nyilvántartás vagy a továbbképzést vezető egyetem által kiállított
továbbképzési pontösszesítő és az Egészségügyi és Engedélyezési Hivatal felé benyújtott nyilvántartási
kérelem csatolása
- más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel
egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása;
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy eljárásba történő
bevonásáról tudomással bír.
Az M1.; M2. alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6)
bekezdés alapján.
Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően.
A 321/2015. (XII.23.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket,
hogy a műszaki és szakmai alkalmassági feltételek (M1., M2.) és igazolási módjuk a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján, ha a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az M1., M2 alkalmassági követelményeknek,
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 az M1. M2. pontban foglalt igazolási módok helyett.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) 21/A. §, 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 12.§ (2), 13. § (4) bek.re.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást
megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 36 hónapban 1 db, legalább 6 hónapig
folyamatosan teljesített ultrahangvezérelt vesekőzúzás (ESWL) szolgáltatásvégzésére vonatkozó
referenciával, amely a 6 hónapos folyamatos teljesítés alatt legalább 100 db ESWL kezelés elvégzését
igazolja.
Az előírt referencia több szerződéssel teljesíthető.
A referencia esetén Ajánlatkérő az elmúlt három év alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül
megkezdett szállításokat veszik figyelembe
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik
1 fő urológus szakvizsgával rendelkező szakorvossal, aki legalább 5 éves (60 hónap) szakmai tapasztalattal
rendelkezik.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér:nyertes AT a szolg.-t az előírt (ill.előre egyeztetett) időpontban nem tudná teljesíteni
és ezért felelős, ezt az egyeztetett időpont előtti napon 9.00 óráig írásban nem jelzi AK-nak, úgy
késedelmi kötbér fizetésére köteles.Kötbér alapja:berendelt betegek elmaradt vesekőzúzása utáni teljes
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bevételkiesés, mértéke:10%/nap, felső határ:max:10 nap (az elmaradt kezeléseket 1-10 napon belül el kell
végezni, késedelmi kötbérrel terhelten).
Meghiúsulási kötbér fizetésére köteles nyertes AT, ha az elmaradt kezeléseket 10 napon belül nem pótolja
- a teljesítés meghiúsultnak tekintendő:alapja: a berendelt betegek elmaradt vesekőzúzása utáni teljes
bevételkiesés.mértéke:20 %
Az elmaradt kezeléseket – bármely okból történő elmaradás esetén,ide nem értve a vis maior eseteket,
1-24 órán belül kell elvégezni.
A kötbérek vetítési alapjaként a „teljes bevételkiesés” alatt az elmaradt vesekőzúzás után fizetendő NEAK
finanszírozás értendő.
Részletes leírás a KD-ban.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
AK előleget nem biztosít.Fedezetet AK a saját forrásból biztosítja(NEAK finanszírozás).Az ajánlattétel, a
szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF.AK az ellenszolgáltatás összegét 60 napos fizetési határidő
mellett, a szerz.szerű teljesítést követően, a teljesítésigazolásnak megfelelően kiállított számla alapján a
Kbt.135.§(1),és(5)-(6),továbbá az 1997.évi LXXXIII.tv.9/A.§-ában foglaltak szerint alkalmazandó Ptk. 6:130.§
(1)-(2), bek.alapján, átutalással egyenlíti ki.Számla benyújtására AK által kibocsátott teljesítésig.birtokában
a jsz.-ok rendelkezéseinek megfelelően van lehetőség.AT-t havonta az általa végzett szolgáltatásszám
alapján számított díj illeti meg.AT a teljesített szolgáltatásért kezelésenként a NEAK által visszaigazolt
intézményi Ft érték ajánlatban vállalt %-os mértékű (max.60 %) díjra jogosult.Késedelmes fizetés esetén
AK a Ptk. 6:155.§-ban meghatározottak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.Részletes fizetési
feltételeket a szerződésterv. tartalmazza
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Nyertes AT-k által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: Az AK gazdálkodó
szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös AT-k vonatkozásában. AK felhívja a figyelmet a
Kbt.35.§(1)-(8)bek.-e.
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: 2022/10/05 (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: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/10/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontására a megadott
időpontban az EKR elektronikus felületén kerül sor. (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 a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok
az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes
szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Kor
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
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. értékelési részszempont: fordított arányosítás, 2. értékelési részszempont: egyenes arányosítás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
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. Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban ( továbbiakban: KD ),
melyet AK az EKR-ben tesz közzé és küld meg az érdeklődésüket jelző gazd.szer.-nek.
2. Az ajánlat elektronikus úton, az EKR-en keresztül, az eljárás erre megadott felületén, a megadott időpontig
nyújtható be.
3. Az EKR-ben továbbított dok.-kal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott
követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal
kapcsolatban az EKR rendelet 11-12. §-a az irányadó.
4. Közös ajánlattétel esetén a Kbt.35.§-ban és a 424/2017.(XII. 19.)Korm rend.13.§(3)bek.-ben foglaltak szerint kell
eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását.
5. AK biztosítja a Kbt. 114. § (6) szerinti kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségét a közbeszerzési
dokumentumokban foglalt szabályok szerint. Ak helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. §. (2) bekezdése szerinti
nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek
tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdésben meghatározott
információkat.
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7. AK jelen eljárásban előírja a Kbt.66.§(6)bek. szerinti, alvállalkozókra vonatkozó információk ajánlatban történő
feltüntetését. A nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó.
8. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, ajánlatkérő a nem
magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2)bekezdés).
9. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően. AK nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben
a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és a
hiánypótlás ezen gazdasági szereplővel lenne kapcsolatos.
10. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
11. AK jelen eljárásban alkalmazni kívánja a Kbt. 81.§ (5) bekezdését.
12. FAKSZ: Dr Kónya Tamás, lajstromszáma: 000030
13. AK nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőséggel.
14. AK felhívja a figyelmet, hogy a teljesítés során a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM, rend., valamint a 1997. évi CLIV.
tv.előírásainak betartásával kell eljárni.
15. Ajánlattevőnek rendelkeznie kell, minimum 10.000.000,- Ft/káresemény és 50.000.000,-Ft/év vonatkozó
egészségügyi felelősségbiztosítással.
16. Nyertes AT-nek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie legalább 1 db, a szolgáltatás ellátásához megfelelő
ESWL módszerrel működő, maximum a felhívás megküldésétől számított 2 éves mobil vesekőzúzó géppel, amely
az orvostechnikai eszközökről szóló
93/42/EEC irányelvnek megfelel.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (20135/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10856417244
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Judit
Telefon: +36 302462653
E-mail: kovacs.judit@mav.hu
Fax: +36 15114253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.mavcsoport.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001271052022/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/EKR001271052022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Munkavezetékek beszerzése keretszerződéssel
Hivatkozási szám: EKR001271052022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

767

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
31321300-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A „Munkavezetékek beszerzése keretszerződéssel” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként
Ajánlatkérő halasztott hatályú keretszerződést kíván kötni, 1 éves (12 hónapos) időtartamra, 1 éves (12
hónapos) hosszabbítási lehetőséggel, összesen nettó 36.000.000,- Ft keretértékben, összesen nettó
27.800.000,- Ft értékű lehívási kötelezettségvállalással és összesen nettó 8.200.000,- Ft értékű értékbeli
opcióval, a műszaki dokumentáció szerinti 3 különféle típusú munkavezeték adásvétele és szállítása
tárgyában.
II.1.5) Becsült érték:
36042000 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzendő három típusú munkavezeték tényleges
felhasználása – annak mennyisége, üteme, területe – változó, a keretösszeg – annak csekély összegére is
tekintettel – megbontása ennek okán nem célszerű. A részajánlattétel lehetőségének kizárása a versenyt
nem szűkíti, tekintettel arra, hogy azok gyártási feltételei azonosak, a nagyobb volumen pedig kedvezőbb
árat eredményezhet Ajánlatkérő számára.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Munkavezetékek beszerzése keretszerződéssel
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

31321300-5

Kiegészítő szójegyzék
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU120 A teljesítés helye: A szállítási helyszín termékenként eltérhet az alábbiak szerint:
TEB Országos osztóraktár
Budapest Istvántelek
1045 Budapest, Bécsi utca 1.
és
Pályavasúti Szakanyag Centrum Érd
2030 Érd, Tolmács u. 18.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Munkavezetékek beszerzése keretszerződéssel” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként
Ajánlatkérő halasztott hatályú keretszerződést kíván kötni, 1 éves (12 hónapos) időtartamra, 1 éves (12
hónapos) hosszabbítási lehetőséggel, összesen nettó 36.000.000,- Ft keretértékben, összesen nettó
27.800.000,- Ft értékű lehívási kötelezettségvállalással és összesen nettó 8.200.000,- Ft értékű értékbeli
opcióval, a műszaki dokumentáció szerinti 3 különféle típusú munkavezeték adásvétele és szállítása
tárgyában.
Az alábbiakban ugyan meghatározásra kerülnek a várható beszerzési mennyiségek, azok azonban csak
statisztikai alapon, tájékoztató jelleggel kerültek megadásra, a becsült érték kiszámítása és az ajánlati
egységárak megalapozottabb megadása érdekében.
A keretszerződés meghatározott értékre vonatkozóan kerül megkötésre, mely értékbeli opciót tartalmaz,
ennek megfelelően a 36.000.000,- Ft-os keretösszeg az alábbiak szerint oszlik meg:
Az alapösszeg (lehívási kötelezettséggel terhelt összeg) értéke: nettó 27.800.000,- Ft
Az opció (lehívási kötelezettséggel nem terhelt összeg) értéke: nettó 8.200.000,- Ft
Az opciós érték vonatkozásában Ajánlatkérőnek lehívási kötelezettsége nem áll fenn.
A közbeszerzés tárgyát képező termékek rugalmas kezelésére a keretszerződés ad lehetőséget, melyben
a műszaki dokumentáció szerinti valamennyi termék szerepel és azokból a szükségletnek megfelelő
mennyiség hívható le.
A lehívási kötelezettséggel terhelt alapösszegből tervezetten lehívható alapmennyiség összesen 4543 kg,
az opcionális értékből tervezetten lehívható opcionális mennyiség összesen 1357 kg,
tehát a teljes keretösszegből tervezetten legfeljebb 5900 kg munkavezeték hívható le.
Ajánlatkérő ezen mennyiségi adatokat tájékoztató jelleggel adja meg, a szerződéskötést követően
ténylegesen lehívott mennyiségek ezen tervezett mennyiségektől eltérhetnek.
A nyertes ajánlattevő feladata a termékek Ajánlatkérő által meghatározott teljesítési helyekre (Budapest és
Érd) történő szállítása, Ajánlatkérő eseti lehívásainak megfelelően.
A részletes műszaki specifikációt és a kötelező műszaki paramétereket a Közbeszerzési Dokumentumok
(továbbiakban KD) 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 Szállítási határidő (maximum 75 naptári nap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati összár / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 36042000 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: 12 vagy napban:
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vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Az eljárás eredményeként megkötésre kerülő keretszerződés egy alkalommal
további 12 hónappal meghosszabbítható a felek külön megállapodása (Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja
szerinti szerződésmódosítás) alapján, amennyiben a lehívások összértéke a szerződés lejárta előtt 90
nappal nem éri el a szerződés szerinti keretösszeget.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A keretszerződés meghatározott értékre vonatkozóan kerül megkötésre, mely értékbeli
opciót tartalmaz, ennek megfelelően a 36.000.000,- Ft-os keretösszeg az alábbiak szerint oszlik meg:
Az alapösszeg értéke: nettó 27.800.000,- Ft
Az opció értéke: nettó 8.200.000,- Ft
A lehívási kötelezettséggel terhelt alapösszegből tervezetten lehívható alapmennyiség összesen 4543 kg,
az opcionális értékből tervezetten lehívható opcionális mennyiség összesen 1357 kg,
tehát a teljes keretösszegből tervezetten legfeljebb 5900 kg munkavezeték hívható le.
Ajánlatkérő ezen mennyiségi adatokat tájékoztató jelleggel adja meg, a szerződéskötést követően
ténylegesen lehívott mennyiségek ezen tervezett mennyiségektől eltérhetnek.
Az opciós érték vonatkozásában Ajánlatkérőnek lehívási kötelezettsége nem áll fenn.
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.2.5.pont:
Ajánlatkérő az ajánlati árat, mint nettó ajánlati összárat értékeli.
Ajánlattevőnek meg kell adnia valamennyi termék nettó Ft egységárát a két különböző szállítási hely
szerint (Budapest / Érd).
Ajánlatkérő az ajánlattevő által megadott két helyszín szerinti nettó egységárak szerinti átlag egységárak
összegét tekinti ajánlati összárnak és a tárgyi közbeszerzési eljárásban ezen nettó ajánlati összár képezi az
értékelés alapját.
A szállítási határidő legkedvezőbb értéke 15 naptári nap, legkedvezőtlenebb értéke 75 naptári nap. A 75
naptári napnál kedvezőtlenebb ajánlat ÉRVÉNYTELEN. Ajánlatkérő a legkedvezőbb értéknél kedvezőbb
vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szállítási határidőt valamennyi szállítási hely és
valamennyi termék esetében, azonosan szükséges megadni.
Ajánlatkérő felhívja továbbá az ajánlattevők figyelmét, hogy a szállítási határidő megajánlásánál vegyék
figyelembe annak tényét, hogy a mennyiségi átvételt megelőzi a termékek minőségi átvétele, melynek
időszükségletével számolni szükséges. A MÁV Zrt. általi minőségi átvételre az átvételre bejelentést
követően kb. 5 munkanapot kell figyelembe venni.
II.2.6.pont:
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Ajánlatkérő az eljárás indításakor nem kívánja megadni a becsült értéket – azt legkésőbb az ajánlatok
bontásakor fogja ismertetni.
II.2.7. pont:
Az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés halasztott hatállyal kerül majd megkötésre.
A szerződés hatálybalépésének napja 2023. március 26. napja, leszámítva annak az esetét, ha az aláírás
napja ennél későbbi időpontra esik, úgy a Szerződés Felek általi aláírásának a napja a hatálybalépés
dátuma.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti
kizáró okok hatálya alatt áll.
A Kbt. 74.§ (1) bekezdése alapján ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy
részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet
(továbbiakban Kr.) 17. § (1) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem
tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kbt. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb)
alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia, a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja
szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó
nyilatkozattal. Ha az ajánlattevőnek nincs a hivatkozott törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint
definiált tényleges tulajdonosa, úgy az erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges benyújtani.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles
elfogadni, ha az ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes
európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek
a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében
tárgyi eljárásban megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kr. 17. § (1a) bekezdése alapján, ha a gazdasági szereplőt a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) vagy j) pontja
szerinti okból az e pontokban meghatározott határidőn belül korábbi közbeszerzési vagy koncessziós
beszerzési eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az ajánlattevő Kr. 17. §
(1) bekezdés szerinti nyilatkozatának tartalmaznia kell a korábbi kizárás körülményeinek, illetve az érintett
cselekménynek a részletes leírását.
Ajánlattevőnek az alvállalkozó, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet
vonatkozásában a Kbt. 67.§ (4) és a Kr. 17. § (2) bekezdés alapján nyilatkoznia kell arról, hogy az érintett
gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 69. § 11a) és a 114/A. § (4) bekezdésére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 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 Ajánlattevőnek a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése szerint az
alkalmasság igazolásra csatolnia kell ajánlatához a Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján, az eljárást
megindító (ajánlati) felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb a közbeszerzés
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tárgya (nagyvasúti hálózaton alkalmazott munkavezetékek) értékesítésének ismertetését a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 23. § szerinti módon.
A referenciaigazolásnak/referencia nyilatkozatnak minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia:
-szerződést kötő másik fél neve,székhelye;
-kapcsolattartó személy neve,elérhetősége(cím,telefonszám,e-mail cím);
-szállítás tárgya az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal
(nagyvasúti hálózaton alkalmazott munkavezetékek)
-szállítás mennyisége (kilogrammban meghatározva);
-teljesítés kezdő,befejező időpontja(év,hónap,nap bontásban);
- nyilatkozat arról,hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat
is figyelembe veszi, de ennél korábban megkezdett szállításokat már nem. A referencia több szerződés
bemutatásával is teljesíthető.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles
elfogadni annak igazolását is, ha a referenciakövetelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a
szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell
az igazolásokat benyújtani.
A Kbt.65.§(6)bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlatot közösen benyújtók
együttesen is megfelelhetnek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmas ajánlattevő, amennyiben rendelkezik az eljárást
megindító felhívás feladását megelőző 3 évben a közbeszerzés tárgya szerinti (nagyvasúti hálózaton
alkalmazott munkavezetékek), egy vagy több szerződésből származó, összesen legalább 3.000,- kg, azaz
háromezer kilogramm szerződésszerűen teljesített referenciával, referenciákkal.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Adott lehívás késedelmes teljesítése esetén a nyertes ajánlattevő késedelmi kötbért
köteles fizetni, melynek mértéke a szerződésszegéssel érintett nettó szerződéses érték 0,5%-a/nap, de
összesen legfeljebb a szerződésszegéssel érintett nettó szerződéses érték 20%-a.
Nemteljesítési kötbér: Adott lehívás nem teljesítése esetén a nyertes ajánlattevő nemteljesítési kötbért
köteles fizetni, melynek mértéke a szerződésszegéssel érintett nettó szerződéses érték 20 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: Adott lehívás egyéb okból történő nem szerződésszerű teljesítése (hibás teljesítés)
esetén a nyertes ajánlattevő hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a szerződésszegéssel
érintett nettó szerződéses érték 15 %-a.
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint az adásvételi keretszerződés tervezetében
rögzítette a fenti kötbérekre vonatkozó részletes szabályokat.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A tárgyi közbeszerzés saját forrásból kerül finanszírozásra.
Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Ajánlatkérő az egyes eseti megrendelések igazolt teljesítését követően benyújtott számlák ellenértékét a
számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidő mellett köteles teljesíteni, figyelemmel a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 135. § (1), valamint (5)-(6) bekezdéseiben foglaltakra.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetések pénzneme: HUF.
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Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatok és a behajtási
költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalány érvényesek.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő
tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) általi projekttársaság (külön gazdálkodó szervezet)
létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell a közös ajánlattételi szándékra.
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:
Jótállás: A nyertes ajánlattevő a szerződés tárgyára teljes körű jótállást köteles vállalni, melynek időtartama
a beépítés időpontjától számított 24 hónap, de legfeljebb a mennyiségi átvételtől számított 36 hónap. A
jótállás időtartama alatt a nyertes ajánlattevő a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a
hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § alapján fogadja és feldolgozza az olyan elektronikus számlákat, amelyek
megfelelnek az EN 16931-1:2017+A1:2020 számú európai szabványnak, az Európai Bizottság által e
szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának, valamint az Áfa törvény 175.
§-ában meghatározottaknak.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos további feltételeket Ajánlatkérő a jelen felhívás III.1.6. és
III.1.7.pontjaiban rögzítette, valamint a Közbeszerzési Dokumentumok és az adásvételi keretszerződés
tervezete tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
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Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/10/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/10/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása az Elektronikus Közbeszerzési
Rendszerben automatikusan történik, az ajánlattételi határidő lejártát követő két órával később.
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.
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Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
A Közbeszerzési Hatóság által kiadott útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám) alapján fordított arányosítás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését megelőzően végzi el.
Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok
értékelését követően végzi el.
A Kbt. 114/A.§ (1) bekezdés alapján Ajánlatkérő már az ajánlatban kéri benyújtani a kizáró okok fenn nem állását
és alkalmassági követelményeknek való megfelelést igazoló valamennyi dokumentumot.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 112. § (1) b) pontja alapján, nyílt eljárást folytat le, a 307/2015. (X. 27.) Kr.-ben foglalt
eltérésekkel, a 424/2017. (XII. 19.) Kr. szabályaira tekintettel.
3. Az eljárást Ajánlatkérő az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (továbbiakban EKR) folytatja le. Az eljárásban
való részvétel feltétele az EKR rendszerbe történő regisztráció. Az eljárás során mindennemű kommunikáció
kizárólag az EKR-en keresztül történik. Az EKR-en kívüli kommunikáció joghatás kiváltására nem alkalmas.
4. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlati felhívás közzétételének napján a Kbt. 57. §
rendelkezéseinek megfelelően az EKR-ben elektronikus úton rendelkezésre bocsátja.
5. Ajánlatkérő a hiánypótlás és a felvilágosításnyújtás lehetőségét a Kbt. 71.§-a szerint biztosítja. Ajánlatkérő nem
alkalmazza a Kbt.71.§(6) bek.-ben előírt korlátozást.
6. Az ajánlati egységáraknak tartalmaznia kell minden költséget és a feladat ellátásához szükséges munkát, mely
a felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételekkel a szerződés szerinti teljesítéshez szükséges.
Ajánlattevő köteles benyújtani részletes ártáblázatát a felolvasólappal tartalmi összhangban. A benyújtásra kerülő
ártáblázatban a szállítási helyek szerinti egységárak mellett kérjük megadni, a megajánlott termék gyártójának
megnevezését is, valamint a naptári napokban meghatározott szállítási határidőt.
Ajánlatkérő az eljárás eredményeként megkötendő szerződésben rögzített feltételek szerint biztosítja az ajánlati
egységárak felülvizsgálatát és módosítását.
7. Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja ajánlatát akként, hogy a korábban benyújtott
ajánlatát visszavonja, majd benyújtja az új ajánlatát.
8. Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját és tartalmi követelményeit a rendelkezésre bocsátott
dokumentáció tartalmazza részletesen.
9. Az eljárás nyelve magyar, ezért minden idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű
dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani a Kbt. 47. § (2) szerint.
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10. Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos költségek az ajánlattevőt terhelik, kivéve az EKR-rel kapcsolatos költséget.
11. A felhívás III.1.3) pontjaiban meghatározott alkalmassági feltétel, és igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
12. Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre
való hivatkozást, az csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, de Ajánlatkérő az azzal
egyenértékű termék megajánlását is elfogadja.
13. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
14. Ajánlatkérő felhívja a közös Ajánlattevők figyelmét, hogy az EKR rendszer sajátosságaiból adódóan – beleértve
a Kbt. 41/C. § (1) bekezdésének e) és f) pontja szerinti eseteket is – kizárólag a képviselő Ajánlattevő részére
tudja megküldeni a Kbt. által előírt és egyéb értesítéseket, tájékoztatásokat, felhívásokat. A közös Ajánlattevők
felelőssége, hogy az egymás közötti kommunikációt megfelelően rendezzék. A vezető Ajánlattevő részére
kézbesített dokumentumok valamennyi közös Ajánlattevő részére kézbesítettnek minősülnek, mind az eljárási
cselekmények, mind a jogvesztő határidők szempontjából.
15. A közbeszerzés tárgyát képező termékek minőségi átvétel köteles termékek, tehát Ajánlatkérő megvizsgálja
azok minőségét – előre rögzített módon – és csak a követelmények teljesülése esetén veszi át a terméket.
A minőségi átvételre vonatkozó részletes szabályokat a dokumentáció részeként kiadott szerződéstervezet
tartalmazza.
16. Ajánlatkérő a szerződéskötés feltételeként előírja a 30745/2020/MAV számú „Utasítás a vasúti erősáramú
rendszer elemeinek fejlesztésére, engedélyezésére és dokumentálására” c. utasítás előírásainak megfelelően,
hogy a tárgyi eljárásban beszerzendő termékeknek MÁV Rendszer Megfelelőségi Engedéllyel kell rendelkezniük
a szerződéskötés időpontjáig (de legkésőbb a szerződéskötési moratórium lejártáig) és azt Ajánlatkérő részére
rendelkezésre kell bocsátani. A Rendszer Megfelelőségi Engedéllyel való rendelkezés vonatkozásában irányadó
rendelkezéseket a dokumentáció tartalmazza.
17. Amennyiben a nyertes Ajánlattevő a megajánlott termék forgalmazója, úgy a keretszerződés megkötése előtt
az EKR egyéb kommunikációs eljárási cselekményét alkalmazva be kell nyújtania a termék gyártójával és/vagy
alapanyaggyártójával kötött írásbeli dokumentumot.
18. FAKSZ: Kajzinger Zsoltné lajstromszám: 00530; Hőgye Gábor lajstromszám: 00531; dr. Lakatos Orsolya,
lajstromszám: 01117; dr. Varga Rita Zsófia, lajstromszám: 01118.
19. A tárgyi közbeszerzési eljárásban a közép-európai idő és a magyar jog az irányadó.
20. A felhívás és dokumentáció közötti esetleges eltérés esetén a felhívásban foglaltak az irányadók.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Nagykörű Községi Önkormányzat (19959/2022)
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: Nagykörű Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15412067216
Postai cím: Május 1 Út 1
Város: Nagykörű
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Túri Tibor
Telefon: +36 56494001
E-mail: polgarmester@nagykoru.hu
Fax: +36 56494351
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nagykorukozsegionkormanyzat.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://nagykorukozsegionkormanyzat.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001111242022/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/EKR001111242022/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:
Agrár-logisztikai eszközök beszerzése II
Hivatkozási szám: EKR001111242022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

778

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42000000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi szerződés keretében az "Agrár-logisztikai fejlesztés Nagykörűn" című projekt megvalósításához
szükséges eszközök beszerzése
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:
Agrár-logisztikai eszközök beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

16612200-0

További tárgyak:

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

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5065 Nagykörű, Hrsz.: 3208/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Kiegészítő szójegyzék

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

779

Adásvételi szerződés keretében az "Agrár-logisztikai fejlesztés Nagykörűn" című projekt megvalósításához
szükséges agrár-logisztikai eszközök beszerzése az alábbi főbb előírások figyelembevételével, részletesen
a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint:
- 2 db válogató szalag;
- 15 db rozsdamentes munkaasztal;
- 1 db necchálós csomagológép;
- 1 db elektromos gyalogkíséretű targonca;
- 1 db raklapemelő béka;
- 1 db raklapemelő béka mérleggel;
- 1 db süllyesztett mázsa;
- 15 db egalizáló mérleg;
- 1 db magasnyomású mosó.
Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol a jelen felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban
gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal
egyenértékű terméket elfogad. Ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan eszközt szerepeltethet, amely
az adott funkciónak megfelel, és a megnevezettel egyenértékű.
A teljesítés további feltételei az ajánlati dokumentáció részét képző műszaki leírásban kerülnek
részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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: 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
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00010
II.2.13) További információ
II.2.1) Elnevezés:
Hűtőkonténerek beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
44613200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5065 Nagykörű, Hrsz.: 3208/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződés keretében az "Agrár-logisztikai fejlesztés Nagykörűn" című projekt megvalósításához
szükséges hűtőkonténerek beszerzése az alábbi főbb előírások figyelembevételével, részletesen a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint:
- 1 db fagyasztós hűtőkonténer;
- 1 db 0 plusszos hűtőkonténer.
Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol a jelen felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban
gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal
egyenértékű terméket elfogad. Ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan eszközt szerepeltethet, amely
az adott funkciónak megfelel, és a megnevezettel egyenértékű.
A teljesítés további feltételei az ajánlati dokumentáció részét képző műszaki leírásban kerülnek
részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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: 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
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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-1.1.3-15-JN1-2016-00010
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: Valamennyi rész tekintetében irányadó előírások:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll,
továbbá, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi rész tekintetében irányadó előírások:
Az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)
és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően szükséges a kizáró okok fenn nem állásáról nyilatkoznia,
továbbá a Kbt. 62. § (1) bekezdésének kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib)
alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles
benyújtani az alkalmazott kizáró okok hiányáról.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján az eljárásból kizárja azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben az előírt kizáró ok az
eljárás során következett 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
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:
Valamennyi rész tekintetében irányadó előírások:
Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér mértéke a nettó ajánlati ár 1 %-a/késedelmes naptári nap. A
késedelmi kötbér maximális összege a nettó ajánlati ár 10 %-a. A késedelmi kötbér maximális összegének
elérése esetén ajánlatkérőként szerződő Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, illetve azt azonnali
hatállyal felmondani.
Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó ajánlati ár 25 %-a.
Jótállás: a jótállás mértéke 12 hónap.
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A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat az ajánlati dokumentáció
mellékletét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi rész tekintetében irányadó előírások:
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).
A kifizetés a Kbt. 135. § (1), (6) és (11) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint történik.
Ajánlatkérő 1 db, 100 %-os mértékű végszámla benyújtására biztosít lehetőséget, az ajánlatkérő részéről
erre jogosult személy által kiállított teljesítésigazolás ellenében.
Ajánlatkérő az ajánlati ár 30 %-ának megfelelő mértékű előleg igénylésének lehetőségét biztosítja.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeire vonatkozó részletes előírásokat valamennyi rész
tekintetében az ajánlati dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Valamennyi rész tekintetében irányadó előírások:
A Kbt. 35. § (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
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A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/10/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/10/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: A Kbt. 68. §-a alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-ában és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
15. §-ában meghatározottak szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Ajánlatkérő
támogatásra irányuló támogatási szerződésmódosítást vagy változásbejelentést fog benyújtani, amelynek
el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását vagy a tárgyi projekt
befejezési határidejének
meghosszabbítására vonatkozó kérelem el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az
eljárást a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján eredménytelenné nyilváníthatja, e körülményt egyben a Kbt.
135. § (12) szerinti, a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételnek is minősíti. A szerződés hatályba
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lépésére legfeljebb a szerződés megkötését követő hat hónapon belül kerülhet sor, ezt követően a
szerződő felek szabadulnak a kötelemből.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
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: Valamennyi rész tekintetében irányadó előírások:
1. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja hiánypótlás lehetőségét.
2. Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a)
pontjában rögzítetteknek
megfelelően a „legalacsonyabb ár” értékelési szempontja alapján értékeli. Az ajánlatkérő igényeinek a
közbeszerzési
dokumentumokban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg,
melyre tekintettel a
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a
legalacsonyabb ár
értékelése szolgálja.
3. Ajánlatkérő a tárgyi eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontját.
4. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló
megállapodást (Közös Ajánlattevők megállapodása), amely kijelöli azon ajánlattevőt, aki a Közös Ajánlattevőket
az eljárás során képviseli, illetőleg a Közös Ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. Ki kell terjednie
továbbá arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az eljárás tekintetében az EKRben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
A Kbt. 35. § (3) bekezdése alapján a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett
nyilatkozatát.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot EKR űrlap formájában.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bekezdésben foglaltak alapján a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy
költségvizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
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8. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését
követően végzi el.
9. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Lajtai Bálint, lajstromszám: 00125 és dr. Deres Szilárd,
lajstromszám: 01276.
10. A Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő, közös ajánlattevő az
ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak beérkezéséről
szóló, a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, abban
az esetben erre vonatkozó nyilatkozat csatolása szükséges.
11. Ajánlattevő köteles csatolni ajánlatához a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott
árazatlan költségvetést hiánytalanul beárazva azon rész(ek) tekintetében, mely(ek) tekintetében ajánlatot nyújt
be. A benyújtott árazott költségvetésből megállapíthatónak kell lennie az eszköz gyártmányának, típusának,
továbbá annak, hogy a megajánlott eszköz a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
műszaki követelményeknek megfelel.
12. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik.
13. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben
támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett
nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C. §-a az irányadó.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Narda Község Önkormányzata (20198/2022)
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: Narda Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15424659118
Postai cím: Kossuth Utca 1
Város: Narda
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9793
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nemes Miklós
Telefon: +36 94351036
E-mail: nemes.miklos@se.hu
Fax: +36 94999299
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.narda.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/EKR001342422022/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/EKR001342422022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Csapadékvíz elvezetés kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR001342422022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

788

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232130-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Petőfi Sándor utca és Határ utca csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése
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): Részajánlat kizárt tekintettel a beruházás egységes térbeli és
időbeli organizációjára. A beruházásban szereplő vízelvezető
rendszerben a mederelemek egységes szerkezetek és a több kisebb tételű beszerzés kedvezőtlenebb
árakat eredményezve rontaná a
beruházás költséghatékonyságát. Organizációs és műszaki szempontból nem lehetséges, hogy a
munkaterületen több kivitelező is
munkát végezzen.
Gazdaságilag sem előnyös az organizációs költségeket duplán megfizetni. Több kivitelező egymást
akadályozná a megvalósításban,
több rész biztosítása technikailag túlságosan bonyolult lenne, a már említett területi sajátosságra
tekintettel a felvonulási,
anyagtárolási, logisztikai funkciók tekintetében a kivitelezők kizárólag ugyanazon helyszínt tudnák
használni, a kivitelezéssel érintett
településen teljességgel lehetetlen organizációs szempontból több vállalkozó felvonulását biztosítani
(több ugyanolyan munkagép,
forgalomkorlátozások…stb.), a több vállalkozó koordinációja a szerződés teljesítését és a fenntartást is
veszélyeztetné.
II.2) A közbeszerzés ismertetése

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

789

II.2.1) Elnevezés:
Csapadékvíz elvezetés kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232130-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Narda, Petőfi u., Határ u. 352/1, 352/2 361, 305, 345/1, 345/2, 289 , 033,
07 , 228/1, 02. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2760,5 m csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása
Főbb mennyiségek:
Meglévő árok szelvénybővítése rézsűképzéssel (1 m3/fm) 1162 m3
Kitermelt föld járműre rakással gépi erővel, elszállítása 2 km -re 1025 m3
II/60/70 -100 cm-es könnyített beton mederelemburkolat készítése 77 m
Földvisszatöltés tömörítéssel 1812 m2
Érintett terület rendezése, füvesítése 3102 m2
Közmű feltárása kézi erővel 125 m3
Egyes fák kitermelése tuskóirtással,legallyazással és darabolással 24 db
Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen 1459 m2
I/40/40 -100 cm-es könnyített beton mederelem fektetése 1477 db
I/20/40 -100 cm-es könnyített beton mederelem fektetése 226 db
Kapubejáró építése 0,40/8,00 m-es 37 db
Kapubejáró építése 0,30/8,00 m-es 4 db
Beton folyóka építés 50/200 cm-es íves folyókaelemmel 58 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 24 hónapot meghaladó többlet jótállás mértéke (minimum 0- maximum 36
hónap) 10
2 M.2.1 alkalmassági követelményre megajánlott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-36
hónap) 10
3 M.2.2 alkalmassági követelményre megajánlott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-36
hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 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):
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vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00036
II.2.13) További információ
A II.2.7) pontban megadott időtartam a munkaterület átadástól értendő. A munkaterület átadására
legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül kerül sor.
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.
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.
AK alkalmazza a Kbt. 114/A. §-t.
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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.
AK alkalmazza a Kbt. 114/A. §-t.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés
teljesítésére, amennyiben
P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben bármely pénzforgalmi számlaszáma vonatkozásában a
hirdetmény feladását megelőző 2 évben (24 hónapban) 15 napot meghaladó sorba állítás volt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M1.AT csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2)
bekezdés a) pontja szerint az eljárás megindításától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) teljesített
közbeszerzés tárgyának megfelelő tárgyú referencia munkáinak ismertetését, a 321/2015. (X. 30.) kr. 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
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
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M2. szerinti megfelelő pozíció megjelölésével, akiket az AT be kíván vonni a teljesítésbe. 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.
AK alkalmazza a Kbt. 114/A. §-t.
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 összesen, 2000 m
hosszúságú csapadékvíz elvezető csatorna és/vagy árok építésére és/vagy felújítására vonatkozó
referenciával,
Ajánlattevő tárgyi alkalmassági követelménynek való megfelelését több szerződéssel is igazolhatja.
M.2.
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik
M.2.1./ legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ 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-KÉ vagy azzal
egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultságra vonatkozó nyilvántartásba vétel megszerzéséhez
szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel 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
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Jótállás: ajánlattevő vállalása szerint, de minimum 24 hónap. Késedelmi kötbér: Vállalkozó, ha neki vagy
alvállalkozójának, teljesítési segédjének felróható okból késedelembe esik, a nettó vállalkozási díj 1 %-ának
megfelelő mértékű napi késedelmi kötbért köteles megfizetni minden késedelemmel érintett naptári nap
után. A késedelmi kötbért legfeljebb 20 napi tétel tekintetében lehet érvényesíteni. A késedelmi kötbér
megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésszerű teljesítés alól. Meghiúsulási kötbér: Megrendelő
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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 – 5 % előleget biztosít. Az előleggel a 3. részszámlában köteles nyertes AT
elszámolni. Nyertes AT a Műszaki ellenőr által igazolt 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására
jogosult. Nyertes AT 15, 40, 60, 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, 25, 20,20 %-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 72100237-10148105-00000000 számú fizetési számlájára
történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított –készfizető kezességvállalást tartalmazó
–kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat
benyújtásának határidejével. Az ajánlati biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség
ideje alatt. Az ajánlattevő az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását az ajánlatában köteles a
terhelési értesítővel, garancia-nyilatkozattal vagy kötelezvénnyel úgy igazolni, hogy az eredeti vagy
közjegyző által hitelesített másolati igazolást az EKR rendszerbe feltölti. A Kbt. 35. § (5) bekezdése alapján
a közös ajánlattevőknek az ajánlati biztosítékot elegendő 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
(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: 2022/10/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/10/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
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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) 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: Megrendelő a
TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00036 azonosító számú pályázatban a Támogatónál többlettámogatás iránti
kérelmet fog benyújtani.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 900.000,- Ft
A befizetés helye: Takarékbank
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 72100237-10148105-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Karakterkorlát miatt lsd. a III.2.2.)
Szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek pontban.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
ár: fordított arányosítás, jótállás: egyenes arányosítás, szakember: egyenes arányosítás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. AK 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.].
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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 90 millió
HUF/év és legalább 45 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. Ajánlatkérő a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében alkalmazza a Kbt. 114/A §-ában
foglaltakat és már az ajánlattétel keretében kéri benyújtani a kizáró okok és alkalmassági követelmények
igazolásához szükséges dokumentumokat.
21.AK a kieg.táj.-t ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az at. határidő lejártát megelőző 3 nappal adja meg,
amennyiben a kiegtáj iránti kérelem legkésőbb a válaszadási határidőt megelőző három nappal benyújtásra
került. AK a határidőn túl érkezett kieg.táj iránti kérelemre is válaszolhat, amennyiben a válaszadás az
ajánlattételhez szükséges.
22. AK a 114. §(11) bek. szerinti árbevételt ajánlattevők ill. a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek
vonatkozásában a https://e-beszamolo.im.gov.hu oldalon közzétett adatok alapján ellenőrzi, egyéb alvállalkozóra
vonatkozóan nyilatkozat szükséges.
23. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
24. Az eljárás feltételes a Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján.
25. AK helyszíni bejárást tart, melynek időpontja: 2022.09.29. 14.00., helyszíne: Narda, Kossuth utca 1.
25. FAKSZ: Krizmanich Gergely (lajstromszám: 00086)
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/22 (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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Ócsa Város Önkormányzata (20203/2022)
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: Ócsa Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15730394213
Postai cím: Bajcsy-Zs. Utca 2.
Város: Ócsa
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2364
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bukodi Károly
Telefon: +36 29378125
E-mail: polgarmester@ocsa.hu
Fax: +36 29378067
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ocsa.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/EKR001262762022/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/EKR001262762022/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:
Manóvár Bölcsőde bővítése3
Hivatkozási szám: EKR001262762022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

800

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ócsa, Manóvár Bölcsőde bővítése 2 további csoportszobával. A bölcsődében a jelenlegi épületben
1 nevelési egységben 2 csoport működik az épület földszintjén. A jelenlegi létszám 24 gyerek és 7
dolgozó, ez 2 csoporttal, 24 gyerekkel és 6 dolgozóval bővül. A bővítés a földszinti részt érinti, a jelenlegi
L alakú épület előtti rész beépítésével. Az új rész a jelenlegi közlekedő megnyitásával kapcsolódik a régi
épületrészhez.
Az elvégzendő munkák részletezését a Műszaki leírás és Árazatlan költségvetés tartalmazza.
Az építéssel érintett területeken nem található műemlék, illetve nincs nyilvántartott műemléki érték.
A kivitelezés építési engedélyhez kötött.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás – ha a szerződés tárgya indokolja
és/vagy jogszabályban 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.
Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól
akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése
értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt,
európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai
szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha
ezek a leírások az Ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre
vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles
bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel.
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Karakterkorlát miatt a VI.3.9) pont folytatása:
16. Az ajánlatkérő szakmai ajánlatot kér be. AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szakmai ajánlat
benyújtásának teljes hiánya az ajánlat automatikus érvénytelenségét eredményezi.
A szakmai ajánlat részeként az ajánlatban benyújtandó:
• Árazott költségvetés
• Organizációs terv (indikatív)
(Részletes a KD-ban)
17. AT köteles megfelelni a körny.véd., szoc. és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok
vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt körny.véd., szoc.
és munkajogi rendelkezések írnak elő.
AK az KD-ban tájékoztatásként megjelölte azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét
(elérhetőségét), amelyektől AT megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bek.)
18. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat.
FAKSZ: dr. Varga Enikő, lajstromszám: 00761
19. A közbeszerzési dokumentumok elérhetőek a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap oldalon, EKR
azonosítószám: EKR001262762022
20. Ajánlatkérő a Kbt. 50. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a http://www.ocsa.hu honlap
elérhetőségen teszi közzé a közbeszerzési dokumentumokat.
21. Ajánlatkérő a helyszíni bejárást biztosítja.
Helyszín: 2364 Ócsa, Baross utca 14. hrsz.: 1562. (gyülekezési pont a bölcsőde bejáratánál). A helyszíni
bejárás nem konzultációs jellegű.
Jelenléti ív aláírása szükséges.
Időpont: 2022. október 4. napján 10.00 óra.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő megvizsgálta a beszerzését abból a
szempontból, hogy a részajánlattétel lehetősége biztosítható-e, de az gazdasági, műszaki és minőségi,
valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi szempontot figyelembe véve észszerűtlen
lenne tekintettel arra, hogy a kivitelezési munka egy egységet, egy folytatólagos útszakaszt képez, a
biztonságos és hatékony munkavégzés abban az esetben biztosítható, ha az egy egységként valósul meg.
A különböző munkafázisok egymásra épülnek, a biztonságos és hatékony munkavégzés abban az esetben
biztosítható, ha az egy egységként valósul meg. Jelen építési beruházás, olyan gazdasági és műszaki
egységet alkot, amely gazdasági műszaki szempontból költséghatékonyabban megoldható az építés
részegységekre való szétbontása nélkül, egységes koordinációval. Ajánlatkérő szempontjából továbbá
fontos és egységesen kezelendő az érvényesíthető és esetlegesen érvényesítendő jótállási és szavatossági
igénye. Így a munkálatok összehangolása egyszerűbb, és költséghatékonyabb a beszerzés.
A jelen eljárás tárgya homogén, nem bontható részekre, műszakilag/szakmailag egy egységes egészet
képez, a szerződésszerű teljesítéshez minden elem teljesítése szükséges, egységes egészként kezelve
(várható mennyiségi kedvezmény(ek). A részajánlattételi lehetőség biztosítása esetén a párhuzamos
munkavégzés nem megoldható, tekintettel arra, hogy egy-egy munkaterület nem lehet több kivitelező
birtokában, azok munkanemenként egymástól nem lehatárolhatóak, és ez esetben a teljesítési határidő
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az elvárthoz képest a megrendelő számára hátrányosan kitolódna. A gördülékeny és összehangolt
munkavégzés érdekében indokolt egy generál kivitelező alkalmazása a beruházás megvalósítására,
így elkerülhető, hogy az egymás munkavégzését zavaró kivitelezők egymásra hivatkozva közölnének
folyamatosan akadályt.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Ócsa, Manóvár Bölcsőde bővítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45262800-9

Kiegészítő szójegyzék

45312310-3
45315100-9
45343200-5
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Ócsa, Baross utca 14. hrsz.: 1562.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ócsa, Manóvár Bölcsőde bővítése 2 további csoportszobával.
Mennyiségi adatok:
Óvoda telkének alapterülete: 5 604 m2
Maximális beépítési % (40%): 2 241,60 m2
Jelenlegi beépítési %: 862,29+499,10=1.361,39 m2 24,29%
További beépítési lehetőség: 880,21 m2 15,71%
Bölcsőde tervezett nettó alapterület (bővítés utáni):
Földszint: 399,70+192,93=592,63 m2
Emelet: 55,80+11,22=67,02 m2
Összesen: 659,65 m2
Bölcsőde bruttó alapterület: 774,23 m2
Bölcsőde bruttó szintenkénti belső alapterülete: 518,915 m2
Telek mérete: 5 604 m2
Alapterületi adatok:
Földszint – meglévő hasznos alapterülete: 349,11 m2
Földszint – tervezett hasznos alapterülete: 183,23 m2
Földszint összesen: 662,83 m2
Földszint hasznos alapterülete: 532,34 m2
Emelet – meglévő helyiségek: 55,80 m2
Emelet – tervezett helyiségek: 68,84 m2
Emelet hasznos alapterülete összesen: 64,84 m2
Tervezett bővítés összesen: 255,62 m2
Tervezett bővítés hasznos alapterülete összesen: 192,66 m2
Bölcsőde alapterülete összesen: 727,67 m2
Bölcsőde hasznos alapterülete összesen: 597,18 m2
Teljes mennyiség:
- Építészet: A meglevő bölcsődei épület, egy már meglévő hét foglalkoztatós óvodával közös telken
helyezkedik el. A telek a Baross és a Rákóczi utcák sarkán található. A területi mutatók lehetővé teszik,
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hogy a bölcsőde újabb nevelési-oktatási egységgel bővülhessen. A telek feltárása a két utcáról történő
feltárással ideális, a két intézmény forgalma elkülöníthető, a játszóudvar területe megfelelően elosztható,
a gazdasági udvar közös használatban működőképes. A parkolásra kialakított közterületek a jelenlegi
terhelésnek megfelelnek, a bővítés közterületen szűkös, de az önkormányzat tulajdonába került Esze
Tamás utcáról nyíló telek átalakítása során a környékbeli oktatási intézmények működéséhez szükséges
gépjármű elhelyezését is megoldó parkoló terület kiépítésével egyidejűleg a bölcsőde bővítés többlet
parkolószámának biztosítása is megoldódik. A bölcsőde épület „L” alakban telepített. Az épület utcai
szárnyába került a melegítő konyha, a már említett gazdasági udvarra szervezve, valamint ebbe a szárnyba
került a vezetői iroda az irattárral és egyéb kiszolgáló terek. Ezek helye ideális a földszinten, hiszen ezeket
nem csak a személyzet, hanem a szülők is használhatják. A két egymásra merőleges szárny találkozásánál
helyeztük el az egyedül kétszintes épülettömeget, melynek földszintjén az aula, emeletén pedig a
személyzeti kiszolgáló rész található. Ebbe térbe szélfogón keresztül érkezik a látogató, a szélfogóból nyílik
a babakocsi tárolót. Ez a kialakítás teszi lehetővé a Rákóczi utca felőli, az óvodától független bejáratot. Az
utcára merőleges észak-déli tájolású épületrészben található a meglevő két csoportszoba a déli oldalkertre
tájolt fedett teraszokkal.
A bővítés során a gazdaságos területhasználat érdekében az új foglalkoztatók és a hozzájuk közvetlenül
tartozó kiszolgáló tereket az épület tömbösítésével kell telepíteni, így az értékes játszóudvar terület
jól áttekinthető és a közcélra kialakítandó szomszédos telekkel jól fűzhető térkapcsolat biztosítható. A
két csoportszobát átlós rendszerben kell illeszteni egymáshoz, ezáltal a közös vizes helyiség kedvező
térkapcsolattal, ideális átláthatósággal pozicionált és az öltöző és közlekedő területek oldottan nyílnak
egymásba úgy, hogy a csoportonként mégis értelmezhetően különülnek el.
Az épület tömegképzése, az utcakép arányrendszeréhez illeszkedő, zömében földszintes magas
tetős, a bővítményt a kialakult arányrendszerhez, de önálló belső tömegformával igazítjuk. Az épület
természetes anyagokból készül, zömében vakolt fal képzéssel, látszótégla lábazattal. A bejárati és terasz
oszlopok faszerkezetűek. Az épületegyüttes egészéhez közös parkolót kell kialakítani.Az építmények
rendeltetésszerű használatához szükséges, elhelyezendő személygépkocsik számának megállapítása: 50,0
m2 /30 m2 = 1,67
Csoportszobánként 2db parkoló, azaz összesen 4db parkolóra van szükség, melyből egyet
akadálymentesen kell kialakítani.
A csoportszobákhoz kapcsolódóan pelenkázó-biliztető helyiség létesül, a gyermekek részére 4-4 wc
csésze és mosdókagyló készül, valamint a pelenkázókkal közös pultba építve egy baba fürösztő. A
személyzet részére kézmosót és bili mosót biztosítunk. A mosdók H+M vizes csaptelepekkel felszereltek.
A földszinti gépészeti - helyiségben létesül használati melegvíz-készítő gázbojler, ez látja el melegvízzel a
csaptelepeket. A mosdók előtti melegvíz-leágazás után egy termosztatikus HMV keverő szelep építendő
be a leforrázás veszélyének elkerülésére.
Az épület takarítása kézi erővel történik Az épület takarításához szintenként tervezett kiöntő helyet és
H+M vizes vízvételi helyet légbeszívó szelepes, tömlővéges csatlakozóval felszerelt vízvételi helyet kell
kialakítani. Feladatrészletezés a műszaki dokumentumokban!
- Villámvédelem
- Épületgépészet
- Épületvillamosság
- Tűzvédelem, + tűzjelző
- Konyhatechnológia
- Akadálymentes parkolóhely kialakítása, akadálymentes mellékhelyiség kialakítása, Info-kommunikációs
akadálymentesítés.
Részletesen a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
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x Minőségi szempont – 1 2. A felhívás III.1.3) M/2. pontjában meghatározott szakember alkalmassági
minimumkövetelményen felüli, felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlettapasztalata (min.0hó,
max.36hó) 15
2 3. Többletjótállás időtartama, a minimum 12 hónapos jótállási időn felül hónapokban megadva (min. 0
hónap, max. 36 hónap) 10
3 4. Hátrányos helyzetű munkavállalók teljesítésbe való bevonása (minimum 0, maximum 3 fő) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/10/17 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/08/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.1.1-21-2021-00017
II.2.13) További információ
A II.2.7) pontban rögzített teljesítési kezdő időpontja tájékoztató jellegű, az a közbeszerzési eljárás
lefolytatásának függvényében változhat.
Hátrányos helyzetű munkavállalók teljesítésbe való bevonása (minimum 0 maximum 3 fő):
A Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, Bizottság 651/2014/EU rendelete (2014. június 17.) 2. cikk 4.
pontja szerint:
„hátrányos helyzetű munkavállaló”: bármely olyan személy, aki:
a)
az előző 6 hónapban nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban; vagy
b)
15 és 24 év közötti életkorú; vagy
c)
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nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakmai képesítést (az oktatás egységes nemzetközi
osztályozási rendszerének 3. szintje), vagy a nappali tagozatos tanulmányait legfeljebb két éve fejezte be,
és még nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban; vagy
d)
50 éven felüli személy; vagy
e)
egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt; vagy
f)
valamely tagállamban olyan ágazatban vagy szakmában dolgozik, amelyben a két nem megoszlásában
mutatkozó különbség legalább 25 %-kal meghaladja a tagállam valamennyi gazdasági ágazatára
összességében jellemző átlagos különbséget, és aki az alulreprezentált nemhez tartozik; vagy
g)
egy tagállam etnikai kisebbségéhez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésre vagy szakmai
tapasztalatszerzésre van szüksége ahhoz, hogy javuljon a tartós foglalkoztatásra való esélye
A hátrányos helyzetű munkavállalónak dokumentáltan és kimutathatóan a szerződés teljesítésével
összefüggésben kell foglalkoztatásra kerülnie, azaz a vonatkozó értékelési szempontra bemutatott
hátrányos helyzetű munkavállaló(k) az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében
fog(nak) részt venni, az értékelési szempont meghatározásának módjától függően, figyelemmel a
szerződés teljesítési határidejének (esetleges) módosításaira is.
A hátrányos helyzetű munkavállalókra vonatkozóan az alábbi cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell
benyújtani az ajánlat részeként:
név szerint kerüljenek megjelölésre;
kerüljön bemutatásra, hogy a hátrányos helyzetű munkavállaló mi alapján/milyen szempontokra
tekintettel (mely jogszabályi rendelkezés alapján) minősül hátrányos helyzetű munkavállalónak;
a szerződés teljesítésével összefüggésben (annak során) milyen konkrét feladatokat fog ellátni (munkakör,
pl. „betanított munkás” megjelölése nem elegendő, konkrétan fel kell tüntetni az adott műszaki tartalom
keretében elvégzendő feladatokat);
továbbá szükséges a hátrányos helyzetű munkavállalói „minőség” igazolására vonatkozó dokumentumok
ajánlatban történő csatolása/bemutatása (pl. életkor igazolására személyi igazolvány másolata vagy más
közokirat másolata)
A benyújtás elmaradása vagy nem megfelelően történő benyújtása a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja
szerint az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti (71. § (8) bekezdése szerint a hiánypótlás korlátozott).
A szerződés teljesítése során Ajánlatkérő ellenőrzése:
Igazoló dokumentum, amely bemutatja, hogy az érintett szerződés teljesítése során mely napon, az
adott szerződéssel, annak teljesítésével összefüggésben milyen feladatot végzett el/látott el az értékelési
szempontra bemutatott hátrányos helyzetű munkavállaló, amely tartalmazza az ajánlattevő, ajánlatkérő
képviseletében eljáró személy(ek) és a szerződés teljesítésében közreműködő hátrányos helyzetű
munkavállaló aláírását.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti
kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjának alapján az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a
kizáró ok az eljárás során következik be.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint biztosított.
VI.3.2) pont folytatása:
Az ajánlati biztosíték teljesíthető az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén:
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- Ajánlatkérő 10023002-20093525-00000017 számú fizetési számlájára történő befizetéssel; ez esetben
az ajánlathoz csatolni kell a befizetés/átutalás tényét bizonyító. egyszerű másolatú banki visszaigazolást,
internetes utalás esetén a kinyomtatott átutalási igazolás egyszerű másolatát. Közleményként fel kell
tüntetni az eljárás rövid megnevezését, és az átutalás jogcímét (Ócsa, Manóvár Bölcsőde bővítése,
Ajánlati biztosíték) Ajánlatkérő az átutalás tényét ellenőrzi, és csak az ajánlattételi határidőig megtörtént
(ajánlatkérő számlájára beérkezett) tényleges utalást fogadja el teljesített ajánlati biztosítéknak.
- Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy készfizető kezesség
biztosításával; ez esetben az ajánlathoz csatolni kell az ajánlati kötöttség lejártáig érvényben lévő, feltétlen
és visszavonhatatlan - pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt – garanciára vonatkozó nyilatkozatot
oly módon, hogy az elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti
teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
- Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel; ez esetben az ajánlathoz csatolni kell, az ajánlati kötöttség
lejártáig érvényben lévő, - pénzügyi intézmény vagy biztosító által - feltétlen és visszavonhatatlan
kötelezvényt oly módon, hogy az elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló
törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
- Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy készfizető kezesség
biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvénnyel kapcsolatosan kifejezetten előírja
Ajánlatkérő, hogy a dokumentum elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló
2016. évi CXXX. törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés nyújtása esetén a garancia vagy biztosítási szerződés
szövegezésének kötelezően tartalmaznia kell a következőket:
- a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti fordulatot: „Ha az Ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje
alatt visszavonja vagy a szerződés megkötése az Ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg,
az ajánlati biztosíték az Ajánlatkérőt illeti meg, kivéve a 131. § (9) bekezdése szerinti esetben. Az ajánlati
biztosíték az Ajánlatkérőt illeti meg abban az esetben is, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttséggel terhelt
ajánlatához az Ajánlatkérő felhívására nem vagy nem megfelelően nyújtja be az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát alátámasztó igazolásokat, és ajánlata ezen okból
érvénytelennek minősül.”
- valamint amennyiben releváns: „Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt
megsértése esetén a biztosíték az Ajánlatkérőt illeti meg”.
Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54.§ (5)-(7) bekezdéseiben foglaltak szerinti feltételek esetén visszafizetésre
kerül.
A Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot
határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátja rendelkezésre.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet közös ajánlattevők esetén a Kbt. 35. § (5) bekezdésében foglaltakra.
Az ajánlati biztosíték nem válhat szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 114/A. § (1)
bekezdés alapján jár el, így az ajánlattevő a benyújtandó ajánlatában köteles az ajánlatkérő által előírt
kizáró okoknak való megfelelésre vonatkozó, ajánlatkérő által előírt igazolásokat csatolni.
A kizáró okok igazolására ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdése szerint
kell igazolnia, hogy ő maga, illetve adott esetben a szerződés teljesítésében résztvevő alvállalkozó, az
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya
alá.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Közös
ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot vagy részvételi
jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok hiánya a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja
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szerinti tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozat benyújtásával
igazolható. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja
szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot kell benyújtania.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az
ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában
nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma
valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön
nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében
az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet
és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban
változásbejegyzési eljárás akkor ajánlattevő nyilatkozata, hogy nincs változásbejegyzés folyamatban.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. §-a alapján elfogadja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékén való szereplés tényét az előírt kizáró okok tekintetében.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kbt.
65. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet, alvállalkozó
a szerződés teljesítésére alkalmatlan, amennyiben nem szerepel az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (7) bekezdése alapján a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara (MKIK) által vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve nem
Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt hasonló
nyilvántartásban.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő esetén a Kbt. 69. § (11) bekezdése alapján a névjegyzékben szereplés tényét az
ajánlatkérő ellenőrzi az MKIK által vezetett nyilvántartásból; amennyiben az elektronikus névjegyzékben
az ajánlattevő nem szerepel, az ajánlattevő részéről csatolandó az építőipari kivitelezési tevékenységet
végzők névjegyzékében történő szereplés tényét igazoló kamara által kiállított igazolás. Nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében
felsorolt hasonló nyilvántartás szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell
benyújtani. Ajánlatkérő külön felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakra, mely szerint
a Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet
kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban
szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállalását tartalmazó szerződéses/előszerződéses okiratnak
ezt (is) alá kell támasztania.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 114/A. § (1)
bekezdés alapján jár el, így az ajánlattevő a benyújtandó ajánlatában köteles az ajánlatkérő által előírt
gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó, ajánlatkérő által
előírt igazolásokat csatolni.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 114./A. § (1) bekezdésben foglaltakkal
élve nem alkalmazza a Kbt. 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés
rendelkezéseit.
Ajánlattevőknek - ajánlatkérő külön felhívása nélkül - az alkalmassági feltételeknek való megfelelésüket az
alábbiakban meghatározott módon kell igazolniuk:
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P1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bekezdés a) pont alapján valamennyi számlavezető
pénzügyi intézményétől származó, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 24
hónapra vonatkozó, eredeti vagy másolati igazolást, az alábbi tartalommal:
- pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése;
- mióta vezeti Ajánlatkérő pénzfogalmi számláját
- pénzforgalmi számláján/számláin az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 24 hónapban volt-e
15 napot meghaladó sorba állítás, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte
meg a működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P2. A 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bekezdés c) pont alapján az előző három mérlegfordulónappal lezárt
üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgya szerinti (épület építése és/vagy épület felújítása és/vagy
épület bővítése) teljesítéséből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a P.1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik,
amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges,
az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az
ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja
pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles
alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről
szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által
elfogadott módjáról.
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 az a felhívásban előírt egyéb igazolási módok helyett.
Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (6) és (8) és (11) bekezdéseiben foglaltakra, és a
Korm.rendelet 19. § (7) bekezdésére.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő,
ha bármely pénzügyi intézményi nyilatkozat alapján bármely számláján az eljárást megindító felhívás
feladását megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás fordult elő.
Ajánlatkérő a „sorban állítás” fordulat alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV.
törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
P2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a nyilatkozata alapján a közbeszerzés tárgya szerinti (épület építése és/
vagy épület felújítása és/vagy épület bővítése) az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből
származó ÁFA nélkül számított árbevétele összesen nem éri el a nettó 75.000.000, - Ft-ot.
A minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb: P.1.-P.2.
P2. pont vonatkozásában: Azon gazdasági szereplők esetében, akik nem rendelkeznek legalább három
lezárt üzleti évvel a felhívás feladásának a napját megelőzően, értelemszerűen a felhívás feladásának a
napjáig már lezárt, előző egy vagy két üzleti évükben elért összes nettó árbevételének kell megfelelnie a
fenti követelménynek.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján, az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek, illetve azon gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek,
amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha
közülük egy felel meg. A P1. pont szerinti alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők
egyike megfelel. A P2. pont szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8), valamint (11) és (12) bekezdéseire.
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III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 114/A. § (1)
bekezdés alapján jár el, így az ajánlattevő a benyújtandó ajánlatában köteles az ajánlatkérő által előírt
műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó, ajánlatkérő
által előírt igazolásokat csatolni. Ezen igazolásokban az ajánlattevő köteles megadni az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 114./A. § (1) bekezdésben foglaltakkal
élve nem alkalmazza a Kbt. 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés
rendelkezéseit.
Ajánlattevőknek - ajánlatkérő külön felhívása nélkül - az alkalmassági feltételeknek való megfelelésüket az
alábbiakban meghatározott módon kell igazolniuk:
M.1.: A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21. § (2) bek. a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított megelőző öt év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti
referenciaigazolást. A referenciaigazolást olyan adattartalommal kell csatolni, hogy abból az alkalmasság
megállapítható legyen.
A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat:
-az építési beruházás tárgya, mennyisége
-teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap bontásban)
-teljesítés helye
-a szerződést kötő másik fél neve, címe, kapcsolattartó neve, elérhetősége (telefonszáma és/vagy email
címe)
-továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e
A referenciát a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 22. § (3) bek. szerint kell igazolni (a szerződést kötő másik
fél által kiadott igazolással), figyelemmel a 23. §-ra.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21/A. § alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni
annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés
részteljesítéseként valósult meg.
A 22. § (4) bek. szerint ebben az esetben a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét kell érteni, az
adatokat a részteljesítés vonatkozásában olyan módon kell megadni, hogy abban a részteljesítéssel
érintett szerződés teljes tárgya is szerepel. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést
közös ajánlattevőként végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban
(százalékban) vett részt. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó
referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által
végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben
részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles
elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján
az ellenszolgáltatásból részesült. A fentiekre tekintettel ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a
referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, továbbá az
igazolást benyújtó által végzett teljesítés arányáról.
M.2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján – a vonatkozó EKR űrlap
kitöltésével – Ajánlattevő ismertesse azoknak a szakembernek a nevét, végzettségét illetve képzettségét,
gyakorlatát, akiket Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség a végzettséget igazoló
dokumentum egyszerű másolatban történő benyújtásával (amennyiben a bemutatott szakember
érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy a
végzettséget igazoló dokumentum benyújtása nem szükséges), a szakmai gyakorlat a szakember által
saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó, amelyben nyilatkozni szükséges a tekintetben,
hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok
időtartamát év/hónap pontossággal kell tartalmaznia.
Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai tapasztalatába.
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Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői
névjegyzékében megjelenített, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés szerinti
dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését
is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 21. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása
helyett.A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdésnek megfelelően az előírt alkalmassági
követelményeknek az Ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is
megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek
igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az
ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy
még formában - vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ld. Kbt. 65. § (9)-11) bek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati
felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben (vagy 60 hónapon belül) sikeres műszaki
átadás-átvétellel lezárult, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített
olyan referenciával, amely tárgya legalább 140 m2 hasznos alapterületű új épület kivitelezése, vagy
meglévő épület legalább nettó 140 m2 hasznos alapterülettel való bővítésének kivitelezése volt, továbbá
tartalmazott akadálymentesítést is.
Hasznos alapterület alatt Ajánlatkérő a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rend. 1. számú melléklet 46. pont szerinti
fogalmat érti.
Ajánlatkérő az akadálymentesítés alatt az AF II.2.4) pontjában foglaltak szerinti vagy azzal egyenértékű
olyan fejlesztést érti, amely hozzájárul annak elősegítéséhez, hogy a szolgáltatást a gyengénlátók,
mozgáskorlátozottak is igénybe tudják venni
A referenciamunka akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapon belül
befejezettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja erre az időszakra
esik.
Az alkalmassági követelményben előírtak több szerződésből is teljesíthetők.
Az alkalmassági követelményben előírtak több szerződésből is teljesíthetők azzal, hogy az egyes
alpontokban megfogalmazott követelményeket egy szerződésből kell igazolni.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési
beruházásokat veszi figyelembe.
M.2.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe
bevonni kívánt szakembert:
1 fő, az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013.
(VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakembert.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az M.2. pontban megjelölt szakembereknek a
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti névjegyzékbe vétellel kell rendelkezniük a szerződéskötés
időpontjáig!
Ajánlatkérő az M.2. pontban foglaltakkal egyenértékű jogosultságot/végzettséget elfogadja. Az
egyenértékűség bizonyítása az Ajánlattevő feladata!
A szakemberek között az átfedés nem releváns, ugyanis Ajánlatkérő egy szakember bemutatást kéri.
A minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb: M.1.-M.2.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdését alkalmazza a felelős műszaki vezető szakember vonatkozásában,
ugyanis kulcsfontosságú, hogy a szakember személyesen irányítsa a kivitelezési folyamatokat, és bármikor
az Építettő, Megrendelő utasításainak megfelelően rendelkezésre álljon.
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A Kbt. 65. § (9) bek. alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint előírt szakemberek – azok
végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns
szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az
Ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg
azt az építési beruházást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó
kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerint nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására
azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd (7) bek. szerinti
bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban
alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában
fennállna.
A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér mértéke: a nettó vállalkozói díj 0,5 %-a naptári naponta. A késedelmi kötbér maximum
összege, nettó vállalkozói díj 10 %-a, amely a kötbérterhes határidőket követő napon külön bejelentés
nélkül esedékes. A késedelemi kötbér alapja a teljes nettó vállalkozói díj, maximális mértéke 20 naptári
napi tétel.
Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett rész szerződés szerinti nettó ellenértékének 10 %-a.
Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozói díj 25%-a.
A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi kötbér és a hibás teljesítési kötbér érvényesítését kizárja.
Jótállás: 12 hónap, értékelési részszempont. A jótállási kötelezettség kezdetének időpontja: a műszaki
átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának az időpontja.
A Ptk. 6:186. § (1) és 6:187. § megfelelően irányadó.
Teljesítési biztosíték: A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződésben meghatározott
kötelezettségei teljesítésének elmaradásával kapcsolatos ajánlatkérői igények biztosítása érdekében
köteles az egyösszegű nettó vállalkozási díj 5%-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot a szerződés
megkötéséig, legkésőbb a szerződés aláírásával egyidejűleg az ajánlatkérő részére a Kbt. 134. § (6)
bekezdés a) pont figyelembevételével, a nyertes ajánlattevőként szerződő fél választása szerint átadni.
A teljesítési biztosíték ajánlatkérő részére történő rendelkezésre bocsátása a szerződés aláírásának
feltétele. A teljesítési biztosítéknak a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően
folyamatosan, a szerződés időtartamát követő banki napig az ajánlatkérő rendelkezésére kell állnia.
Jólteljesítési biztosíték: A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződésben meghatározott
kötelezettségei teljesítésének elmaradásával kapcsolatos ajánlatkérői igények biztosítása érdekében
köteles az egyösszegű nettó vállalkozási díj 5%-ának megfelelő összegű jólteljesítési biztosítékot nyújtani
legkésőbb a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában, az ajánlatkérő részére a Kbt. 134. § (6)
bekezdés a) pont figyelembevételével, a nyertes ajánlattevőként szerződő fél választása szerint. A
jólteljesítési biztosíték ajánlatkérő részére történő rendelkezésre bocsátása a végszámla benyújtásának
feltétele. A biztosítéknak a vállalt jótállási idő lejártáig kell lehívhatónak lennie (okirati forma esetén
további 30 nap lehívhatósággal).
A biztosíték teljesíthető: Az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatóak óvadékként 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.
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Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére, illetve a Ptk. 6:187. § (2) bekezdésére.
Ajánlatkérő együttesen nem érvényesíthet meghiúsulási és késedelmi kötbért. A meghiúsulási kötbér
érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. (Ptk. 6:187. (1) bekezdés).
Részletesen a szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő kijelenti, hogy a szükséges pénzügyi fedezet EU-s forrásból és az Ajánlatkérő saját
költségvetéséből biztosított. A pénzügyi fedezet tehát a VEKOP-6.1.1-21-2021-00017 „Bölcsődei férőhelyek
kialakítása, bővítése” című projekt keretében létrejött támogatási szerződés és Ajánlatkérő költségvetése
biztosítja.
Támogatás intenzitása: 100,000000%.
Finanszírozás módja: utófinanszírozás.
A nyertes ajánlattevő a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerinti esetben előleg kifizetését kérheti. Az előleg
fizetése esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése irányadó. Előleg igénybevétele
esetén az előleggel való elszámolás a végszámlába beszámítás útján történik. Fizetendő díjként az előleg
összegével csökkentett összeg tüntethető fel.
Teljesítés igazolása a Kbt. 135. § szerint. Irányadó a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A. §.
Részszámlázás a szerződéstervezet szerint. (Nyertes ajánlattevő 5 db részszámla és 1 db végszámla
benyújtására jogosult.)
Irányadó a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, 322/2015. (X.30.) Korm.rend., fizetés átutalással, 30 napos
határidővel.
Az ajánlattétel, a kifizetés, elszámolás pénzneme: HUF.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához
igazodó késedelmi kamatot továbbá költségátalányt fizet.
A szerződés keretében elvégzendő tevékenységek építési engedélyköteles tevékenységek, ezért a
megkötendő szerződés vállalási ára fordított adózású. A teljesítésigazoláson és a számlán is fel kell
tüntetni, hogy az ÁFA törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján az áfa bevallására és megfizetésére a
Megrendelő kötelezett, és a tételek csak nettó értéken tüntethetők fel.
Elektronikus számla kiállítása esetén a Kbt. 27/A. §-ában foglaltak az irányadók, azaz olyan elektronikus
számla nyújtható be, amely megfelel az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai
Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
Tartalékkeret: nincs.
Részletesen a szerződéstervezetben.
A kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok:
- Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(7), (10)-(11);
- 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet;
- 2007. évi CXXVII. törvény
- 2013.évi V. törvény 6:130.§ (1)-(2), 6:155. § (1)
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet, egyéb támogatási rendelet.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében a nyertes
ajánlattevő(k)től nem követeli meg, valamint a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó
szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
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IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/10/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
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Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/10/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ szerint,
figyelemmel a Kbt. 68. § szakaszára
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
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: 1000000
A befizetés helye: 10023002-20093525-00000017
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10023002-20093525-00000017
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték rendelkezésre
bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével és az ajánlati kötöttség teljes
idejére érvényesnek kell lennie. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség időtartama alatt fenn
kell állnia, azaz az ajánlattételi határidőtől számított 30 naptári nap időtartamig, az ajánlati kötöttség
meghosszabbítása esetén annak tartamáig, az ajánlati kötöttség lejártának napján 24:00 óráig. Ha az
ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja vagy a szerződés megkötése az
ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, azajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg,
kivéve a Kbt. 131. § (9) bekezdése szerinti esetben.
ld. III.1.1. pontot
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. sz. részszempont: ár – fordított arányosítás 2-3. sz. részszempont: arányosítás (ME útmutatója a Kbt. 77.
§ (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint,ill. legkedvezőtlenebb elvárás) 4. sz. részszempont: Hátrányos
helyzetű mv-ók – egyenes arányosítás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
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Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni az Ajánlattevő
nevét, címét, azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek értékelésre kerülnek. (Űrlap, használata kötelező)
2. Csatolni kell:
- Azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel
ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját (2006. évi V.
törvény 9. §), akik az eljárásban részt vesznek, az ajánlatban nyilatkozatot tesznek.
- A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is
tartalmazó meghatalmazást, csatolni kell a cégjegyzésre jogosult meghatalmazó hiteles cégaláírási nyilatkozatát
(a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által
ellenjegyzett aláírás-mintáját;
- Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás estén csatolni kell a benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a Cégbíróság által megküldött igazolást [Kr. 13. §.] Amennyiben nincs változásbejegyzési eljárás
folyamatban, akkor erről is nyilatkozni kell az ajánlatban (űrlap);
- Árazott költségvetést (az árazatlan költségvetést AK az KD között az AT rendelkezésére bocsátja, további
információ a KD-ban) – szakmai ajánlat,
- Organizációs tervet (szakmai ajánlat),
- Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot (űrlap),
- Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja alapján tett nyilatkozatot, nemleges esetben is csatolni kell (űrlap),
- nyilatkozat közös Ajánlattevőkről, képviselő Ajánlattevő megjelölése (adott esetben),
- meghatalmazás (adott esetben),
- nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról (űrlap),
- nyilatkozat Kbt. 67. § (4) bek. szerint (űrlap),
- nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bek. szerint (űrlap),
- nyilatkozat üzleti titok EKR űrlap + indokolás,
- ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos dokumentum,
- nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakember bemutatása,
- szakmai önéletrajz, rendelkezésre állási nyilatkozat egyszerű másolatban az értékelés alátámasztására,
- Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata hátrányos helyzetű munkavállalókról, továbbá a hátrányos helyzetű
munkavállalói „minőség” igazolására vonatkozó dokumentumok (pl. életkor igazolására személyi igazolvány
másolata vagy más közokirat másolata).
- Kbt. 114/A. § (1) bek. alapján a kizáró okok és alkalmassági követelmények igazolását.
3. Ajánlattevő köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – a meghatározott kártérítési limitű
felelősségbiztosítással rendelkezni.
4. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
5. A KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a kapcsolódó végrehajtási rendeletek és a Ptk. az irányadók.
6. Az eljárás a Kbt. 114. § (11) bekezdése alapján NEM fenntartott.
7. Közös ajánlattétel esetén megállapodás csatolása kötelező a KD alapján.
8. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
9. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar.
10. Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §-a.
11. Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít.
12. A Kbt. 114. § (6) bek. szerint a kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt észszerű
időben köteles megadni. Ajánlatkérő észszerű időnek az Ajánlattételi határidő lejárta előtti 3. munkanapot tekinti.
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Ajánlatkérő minden esetben észszerűnek tekinti, ha a kiegészítő tájékoztatás kérés legkésőbb az Ajánlattételi
határidő lejárta előtti 5. munkanapon Ajánlatkérőhöz beérkezik.
13. Az ajánlattevőknek az ajánlatukhoz csatolniuk kell az értékelés körében a felhívás III.1.3) M.2. pontjában
meghatározott szakember és szakmai többlettapasztalata bemutatását, rendelkezésre állási nyilatkozatát (név,
képzettség/ végzettség, szakmai többlettapasztalat), a hátrányos helyzetű munkavállalók vonatkozásában az
Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát, melyben név szerint kerüljenek megjelölésre; kerüljön bemutatásra,
hogy a hátrányos helyzetű munkavállaló mi alapján/milyen szempontokra tekintettel (mely jogszabályi
rendelkezés alapján) minősül hátrányos helyzetű munkavállalónak; a szerződés teljesítésével összefüggésben
(annak során) milyen konkrét feladatokat fog ellátni (munkakör, pl. „betanított munkás” megjelölése nem
elegendő, konkrétan fel kell tüntetni az adott műszaki tartalom keretében elvégzendő feladatokat);továbbá
szükséges a hátrányos helyzetű munkavállalói „minőség” igazolására vonatkozó dokumentumok ajánlatban
történő csatolása/bemutatása (pl. életkor igazolására személyi igazolvány másolata vagy más közokirat másolata).
14. Szerződéskötési feltétel: A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján az ajánlattevő köteles − legkésőbb
a szerződéskötés időpontjára – a közbeszerzés tárgyát képező projektre, a szerződés teljes időtartamát lefedő
összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítás (C.A.R.) típusú felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő
felelősségbiztosítását kiterjeszteni, a kockázati hely megjelölésével és a vállalandó kockázati összeggel, melynek
minimális kártérítési összege 80.000.000, - Ft/év és 20.000.000, - Ft/káresemény. Továbbá a nyertes ajánlattevőnek
a szerződés teljesítéséhez legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig rendelkeznie kell 1 fő szakemberrel, aki a
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkező szakemberrel.
15. Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy kizáró okok, az alkalmassági követelmények,
valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők a részvételi jelentkezésükben vagy az ajánlatukban nyújtsák
be.
Ld.tovább a karakterkorlát miatt a II.1.4. pont
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Országos Kórházi Főigazgatóság (19740/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Kórházi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: 15845883243
Postai cím: Diós árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erdei Csaba
Telefon: +36 13545333
E-mail: erdei.csaba@okfo.gov.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://okfo.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://okfo.gov.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001172782022/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/EKR001172782022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
HR igazgatóság rendszerek informatikai támogatása
Hivatkozási szám: EKR001172782022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

819

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72267100-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az OKFŐ-ben Humánerőforrás Fejlesztési Igazgatóság jogszabályban előírt alapfeladatait támogató
meglévő informatikai rendszerek IT támogatásának folytatólagos biztosítása szükséges. Az OKFŐ HFI
– a kormányzati irányelvekkel összhangban – mélyen elkötelezett a szabad szoftverek felhasználása
tárgyában, így lehetőség szerint minden alkalmazást szabad alapokon hoz létre. Az itt érintett
alkalmazások mind a CentOS Linux 7-es verziójú operációs rendszerén futnak, PHP forrásnyelvűek és
MySQL, illetve MariaDB adatbázis-kezelő rendszert használnak.
Mivel az alkalmazásokat különböző időpillanatokban álltak élesbe, az akkor használt legalkalmasabbnak
tartott keretrendszereket használják. Így vannak VUE, Bootsrtap, Tailwind, Livewire, JQuery, Laravel
keretrendszereket futtató alkalmazások köztük.
Informatikai támogatás szolgáltatásai és szintjei: 1. Jogszabálykövetés (prioritás közepes), 2. adatbázis
karbantartás (prioritás közepes), 3. hibajavítás (prioritás magas), 4. adatbetöltés (prioritás magas), 5.
technikai segítségnyújtás (prioritás alacsony), 6. szakmai tanácsadás (prioritás alacsony.
Meglévő informatikai rendszerek és kapcsolódó feladatok:
Validálás
Közhiteles interface frissítése/karbantartása. Adatbázis módosítás/javítás. Szakmai főosztálynak helpdesk
segítségnyújtás. PHP kód karbantartás,
Publikus kereső
Közhiteles interface frissítése/karbantartása. Adatbázis módosítás/javítás. Szakmai főosztálynak helpdesk
segítségnyújtás. PHP kód karbantartás, frissítés
XML adatszolgáltatások – robots
Közhiteles interface frissítése/karbantartása. PHP kód karbantartás, frissítés. XML sémák frissítése/
karbantartása. Csatlakozó szervezetek interface-inek összekapcsolásában közreműködés, A megrendelő
jogszabály-követése alapján a pontos specifikáció ismeretében a szoftvert érintő változások
implementálása. A szakfőosztály kérése alapján az esetleges adatkör-bővítés leképezése az interface
kódjában.
XML adatszolgáltatások – interface
Közhiteles interface frissítése/karbantartása. Adatbázis módosítás/javítás. PHP kód karbantartás,
frissítés. XML sémák frissítése/karbantartása. Csatlakozó szervezetek interface-inek összekapcsolásában
közreműködés. A megrendelő jogszabály-követése alapján a pontos specifikáció ismeretében a szoftvert
érintő változások implementálása. A szakfőosztály kérése alapján az esetleges adatkör-bővítés leképezése
az interface kódjában.
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EESZT kapcsolódás - interface
Közhiteles interface frissítése/karbantartása. PHP kód karbantartás, frissítés. XML/SOAP sémák frissítése/
karbantartása. Tanúsítványok karbantartása, cseréje. A megrendelő jogszabály-követése alapján a pontos
specifikáció ismeretében a szoftvert érintő változások implementálása. A szakfőosztály kérése alapján az
esetleges adatkör-bővítés leképezése az interface kódjában.
Egységes jelentő felület
Közhiteles interface frissítése/karbantartása. Adatbázis módosítás/javítás. Szakmai főosztálynak helpdesk
segítségnyújtás. PHP kód karbantartás, frissítés
OSAP 1520 és 4029 EÜ ágazati Jelentő
Adatbázis módosítás/javítás. Szakmai főosztálynak helpdesk segítségnyújtás. Funkciók, modulok frissítése
(PHP). A megrendelő jogszabály-követése alapján a pontos specifikáció ismeretében a szoftvert érintő
változások implementálása.
OSAP 1626 Bérstatisztikai adatgyűjtő program
Adatbázis tartalom módosítás/javítás. Szakmai főosztálynak helpdesk segítségnyújtás. PHP kód
karbantartás, frissítés. A megrendelő jogszabály-követése alapján a pontos specifikáció ismeretében a
szoftvert érintő változások implementálása.
Bér- és létszámstat Adatfeldolgozó
Adatbázis tartalom módosítás/javítás. Szakmai főosztálynak helpdesk segítségnyújtás. PHP kód
karbantartás, frissítés. Riportok készítése. A megrendelő jogszabály-követése alapján a pontos specifikáció
ismeretében a szoftvert érintő változások implementálása.
Michalicza ösztöndíj rendszer
Adatbázis tartalom módosítás/javítás. Szakmai főosztálynak helpdesk segítségnyújtás. Statisztikák, listák
készítése. Funkciók, modulok módosítása, frissítése (PHP). A megrendelő jogszabály-követése alapján a
pontos specifikáció ismeretében a szoftvert érintő változások implementálása.
BSC ápoló ösztöndíj rendszer
Adatbázis tartalom módosítás/javítás. Szakmai főosztálynak helpdesk segítségnyújtás. PHP kód
karbantartás, frissítés. A megrendelő jogszabály-követése alapján a pontos specifikáció ismeretében a
szoftvert érintő változások implementálása.
Nyilvántartás – KKSZB modul
Adatbázis tartalom módosítás/javítás. Szakmai főosztálynak helpdesk segítségnyújtás. PHP kód
karbantartás, frissítés. Nyilvántartási interface adatszolgáltatás karbantartása. Adatminőség javítása a
szakmai főosztállyal együttműködve. A megrendelő jogszabály-követése alapján a pontos specifikáció
ismeretében a szoftvert érintő változások implementálása. A szakfőosztály kérése alapján az esetleges
adatkör-bővítés leképezése az interface kódjában.
Rezidens Minőségbiztosítás + Rezidens ösztöndíj
Adatbázis tartalom módosítás/javítás. Szakmai főosztálynak helpdesk segítségnyújtás. PHP kód
karbantartás, frissítés. Rezidens adatbázis interface karbantartás/módosítás
Vizsgaszervező alkalmazás (NVB)
Adatbázis tartalom módosítás/javítás. Szakmai főosztálynak helpdesk segítségnyújtás. PHP kód
karbantartás, frissítés. Rezidens adatbázis interface karbantartás/módosítás. A megrendelő jogszabálykövetése alapján a pontos specifikáció ismeretében a szoftvert érintő változások implementálása.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
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Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az egyes szoftverek saját részről történő üzemeltetéséhez
jelenleg rendelkezésre álló (humán)erőforrás több gazdasági szereplővel történő support ellátása jelentős
mértékű többlet ráfordítást igényelne, úgy a kezdeti, mint a folyamatos üzemeltetés során.
Részajánlattétel lehetőségének esetében akár minden alkalmazásra külön-külön kellene a műszaki, IT,
gazdasági, jogi folyamatokra erőforrást biztosítani (kapcsolattartásra, teljesítésre, számlázásra, stb.), mely
erőforrásokkal megrendelő nem rendelkezik.
IT szakmai körökben általánosan érvényesülő gyakorlat, hogy az összevont feladatokra kedvezőbb
költségű megoldások valósíthatók meg, mint a több részre bontottakra, így költséghatékonyság
szempontjából is indokolt a részajánlattétel lehetőségének kizárása.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
HR igazgatóság rendszerek informatikai támogatása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72267100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1125 Budapest, Diós árok 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az OKFŐ-ben Humánerőforrás Fejlesztési Igazgatóság jogszabályban előírt alapfeladatait támogató
meglévő informatikai rendszerek IT támogatásának folytatólagos biztosítása szükséges. Az OKFŐ HFI
– a kormányzati irányelvekkel összhangban – mélyen elkötelezett a szabad szoftverek felhasználása
tárgyában, így lehetőség szerint minden alkalmazást szabad alapokon hoz létre. Az itt érintett
alkalmazások mind a CentOS Linux 7-es verziójú operációs rendszerén futnak, PHP forrásnyelvűek és
MySQL, illetve MariaDB adatbázis-kezelő rendszert használnak.
Mivel az alkalmazásokat különböző időpillanatokban álltak élesbe, az akkor használt legalkalmasabbnak
tartott keretrendszereket használják. Így vannak VUE, Bootsrtap, Tailwind, Livewire, JQuery, Laravel
keretrendszereket futtató alkalmazások köztük.
Informatikai támogatás szolgáltatásai és szintjei: 1. Jogszabálykövetés (prioritás közepes), 2. adatbázis
karbantartás (prioritás közepes), 3. hibajavítás (prioritás magas), 4. adatbetöltés (prioritás magas), 5.
technikai segítségnyújtás (prioritás alacsony), 6. szakmai tanácsadás (prioritás alacsony.
Meglévő informatikai rendszerek és kapcsolódó feladatok:
Validálás
Közhiteles interface frissítése/karbantartása. Adatbázis módosítás/javítás. Szakmai főosztálynak helpdesk
segítségnyújtás. PHP kód karbantartás,
Publikus kereső
Közhiteles interface frissítése/karbantartása. Adatbázis módosítás/javítás. Szakmai főosztálynak helpdesk
segítségnyújtás. PHP kód karbantartás, frissítés
XML adatszolgáltatások – robots
Közhiteles interface frissítése/karbantartása. PHP kód karbantartás, frissítés. XML sémák frissítése/
karbantartása. Csatlakozó szervezetek interface-inek összekapcsolásában közreműködés, A megrendelő
jogszabály-követése alapján a pontos specifikáció ismeretében a szoftvert érintő változások
implementálása. A szakfőosztály kérése alapján az esetleges adatkör-bővítés leképezése az interface
kódjában.
XML adatszolgáltatások – interface
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Közhiteles interface frissítése/karbantartása. Adatbázis módosítás/javítás. PHP kód karbantartás,
frissítés. XML sémák frissítése/karbantartása. Csatlakozó szervezetek interface-inek összekapcsolásában
közreműködés. A megrendelő jogszabály-követése alapján a pontos specifikáció ismeretében a szoftvert
érintő változások implementálása. A szakfőosztály kérése alapján az esetleges adatkör-bővítés leképezése
az interface kódjában.
EESZT kapcsolódás - interface
Közhiteles interface frissítése/karbantartása. PHP kód karbantartás, frissítés. XML/SOAP sémák frissítése/
karbantartása. Tanúsítványok karbantartása, cseréje. A megrendelő jogszabály-követése alapján a pontos
specifikáció ismeretében a szoftvert érintő változások implementálása. A szakfőosztály kérése alapján az
esetleges adatkör-bővítés leképezése az interface kódjában.
Egységes jelentő felület
Közhiteles interface frissítése/karbantartása. Adatbázis módosítás/javítás. Szakmai főosztálynak helpdesk
segítségnyújtás. PHP kód karbantartás, frissítés
OSAP 1520 és 4029 EÜ ágazati Jelentő
Adatbázis módosítás/javítás. Szakmai főosztálynak helpdesk segítségnyújtás. Funkciók, modulok frissítése
(PHP). A megrendelő jogszabály-követése alapján a pontos specifikáció ismeretében a szoftvert érintő
változások implementálása.
OSAP 1626 Bérstatisztikai adatgyűjtő program
Adatbázis tartalom módosítás/javítás. Szakmai főosztálynak helpdesk segítségnyújtás. PHP kód
karbantartás, frissítés. A megrendelő jogszabály-követése alapján a pontos specifikáció ismeretében a
szoftvert érintő változások implementálása.
Bér- és létszámstat Adatfeldolgozó
Adatbázis tartalom módosítás/javítás. Szakmai főosztálynak helpdesk segítségnyújtás. PHP kód
karbantartás, frissítés. Riportok készítése. A megrendelő jogszabály-követése alapján a pontos specifikáció
ismeretében a szoftvert érintő változások implementálása.
Michalicza ösztöndíj rendszer
Adatbázis tartalom módosítás/javítás. Szakmai főosztálynak helpdesk segítségnyújtás. Statisztikák, listák
készítése. Funkciók, modulok módosítása, frissítése (PHP). A megrendelő jogszabály-követése alapján a
pontos specifikáció ismeretében a szoftvert érintő változások implementálása.
BSC ápoló ösztöndíj rendszer
Adatbázis tartalom módosítás/javítás. Szakmai főosztálynak helpdesk segítségnyújtás. PHP kód
karbantartás, frissítés. A megrendelő jogszabály-követése alapján a pontos specifikáció ismeretében a
szoftvert érintő változások implementálása.
Nyilvántartás – KKSZB modul
Adatbázis tartalom módosítás/javítás. Szakmai főosztálynak helpdesk segítségnyújtás. PHP kód
karbantartás, frissítés. Nyilvántartási interface adatszolgáltatás karbantartása. Adatminőség javítása a
szakmai főosztállyal együttműködve. A megrendelő jogszabály-követése alapján a pontos specifikáció
ismeretében a szoftvert érintő változások implementálása. A szakfőosztály kérése alapján az esetleges
adatkör-bővítés leképezése az interface kódjában.
Rezidens Minőségbiztosítás + Rezidens ösztöndíj
Adatbázis tartalom módosítás/javítás. Szakmai főosztálynak helpdesk segítségnyújtás. PHP kód
karbantartás, frissítés. Rezidens adatbázis interface karbantartás/módosítás
Vizsgaszervező alkalmazás (NVB)
Adatbázis tartalom módosítás/javítás. Szakmai főosztálynak helpdesk segítségnyújtás. PHP kód
karbantartás, frissítés. Rezidens adatbázis interface karbantartás/módosítás. A megrendelő jogszabálykövetése alapján a pontos specifikáció ismeretében a szoftvert érintő változások implementálása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
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x Minőségi szempont – 1 Legalább 24 hónap RedHat/CentOS rendszergazdai gyakorlattal (felhasználókezelés, kriptográfiai eljárások, tűzfalak, samba, AD integráció, stb) rendelkező szakember bevonása (igen/
nem) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár magyar forintban (nettó HUF) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben
meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű
nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan - a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti dokumentumot.
Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése
szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányáról.
Az ajánlattevő – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján – folyamatban lévő változásbejegyzési
eljárás esetében köteles csatolni ajánlatához a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet
és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban
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változásbejegyzési eljárás, nemleges nyilatkozatot köteles csatolni. Ajánlatkérő elfogadja, ha
az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési
dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és
tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes
európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában
résztvevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. §-a szerinti öntisztázás lehetőségére, valamint a Kbt.
74. § (1) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 114. (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése
szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt
alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az
alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Az
alkalmassági követelmények tekintetében az igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint
kerül sor. Az igazolások benyújtására kötelezett ajánlattevő ajánlata vonatkozásában az ajánlatkérő
ellenőrzi a kizáró okok hiányát és az alkalmassági követelmények teljesülését a 69. § (11) bekezdés szerinti
adatbázisok alapján. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek
(szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük,
illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakembereknek megnevezése, valamint szakmai tapasztalatának ismertetése az ajánlattevő vagy a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet cégszerűen aláírt nyilatkozatával történhet.
A szakemberek végzettségének igazolása a végzettség megszerzését igazoló iskolai oklevél egyszerű
másolatának benyújtásával történhet.
Az alkalmassági minimumkövetelményeknek történő megfelelés igazolása végett bemutatott szakember
tekintetében az ajánlattevő nyilatkozatának tartalmaznia kell a szakember által elvégzett tevékenység (a
szakember által ellátott feladat) pontos leírását, a munka megrendelőjének megnevezését/munkáltató
megnevezését, valamint a szakember munkavégzésének idejét év/hónap pontossággal. A nyilatkozatnak
szintén tartalmaznia kell a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben a szakember nyilatkozik,
hogy az ajánlattevő általi bevonásáról és megjelöléséről tudomással bír, és az ajánlattevő nyertessége
esetén a szerződés teljesítésében való közreműködésének nincs akadálya.
Az ajánlattevő nyilatkozatának a szakmai tapasztalat megszerzésének idejét év, hónap pontossággal kell
tartalmaznia.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy kizárólag az egész hónapokat veszi figyelembe,
amelyek teljes időtartama alatt a szakember szakmai tapasztalatot szerzett. Amennyiben a szakember
nem teljes hónapra vonatkozóan rendelkezik szakmai gyakorlati idővel, az adott hónap abban az esetben
vehető figyelembe a szakmai gyakorlati idő számításánál, amennyiben a szakember az adott hónapban
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legalább 15 napon keresztül szakmai gyakorlati tapasztalatot szerzett. Az ajánlattételi határidő napjáig
vehető figyelembe szakmai gyakorlati idő az eljárásban.
A szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés,
az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai
tapasztalati időként!
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem
rendelkezik legalább 2 fő szakemberrel, akik együttesen rendelkeznek
a) legalább 24 hónap MySQL, VUE, Bootsrtap, tailwind, Livewire, JQuery, Laravel keretrendszer
programozás és alkalmazás-integráció gyakorlattal, és
b) legalább 24 hónap gyakorlattal SOAP, JSON és XML típusú interface fejlesztésében.
Legalább 2 fő szakember bemutatása és a teljesítésbe bevonása kötelező. Kettőnél több szakember is
megjelölhető az alkalmassági követelmények igazolására, a megjelölt szakembereknek együttesen kell
rendelkezniük az alkalmassági minimumkövetelményként meghatározott szakmai tapasztalattal.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, nem teljesít meghiúsulási kötbért köteles fizetni
Megrendelő részére, amelynek mértéke a nettó vállalkozói díj 25 %-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése
a teljesítés követelését kizárja. Hibás teljesítés esetén Vállalkozó a Megrendelő szerződésszerű teljesítésre
szóló felszólításában megjelölt legalább 8 napos póthatáridőben köteles feladatait szerződésszerűen
elvégezni. Amennyiben Vállalkozó a póthatáridőt elmulasztja, vagy nem teljesít hibamentesen,
alkalmanként, minden egyes hibás teljesítéssel összefüggésben 500 000,- Ft hibás teljesítési kötbér
megfizetésére köteles.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ellenszolgáltatás havonta egyenlő részletekben kerül megfizetésre.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást utólag, a szabályszerűen kiállított számla ellenében átutalással fizeti meg
a Ptk. 6:130. §-a szerint. A benyújtott számla fizetési határideje: a számla igazolt kézhezvételétől számított
30 nap. A számlázás pénzneme: HUF. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
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Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/10/05 (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: 2022/10/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/
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Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1b) bek. szerint az elektronikusan
benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az
ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint az
ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő 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
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:
ár szempont: fordított arányosítás; minőségi szempont: abszolút értékelési módszer
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 elektronikus úton kéri az ajánlatok benyújtását.
2. A felhívásban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
3. A III.1.1) és III.1.3) pontokban előírt feltételek és igazolási módok a minősített ajánlattevők jegyzékébe történő
felvétel feltételeinél szigorúbbak.
4. Ajánlatkérő ALKALMAZZA az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
5. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
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A módszerek meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül:
Az ár szempont esetében:
A legalacsonyabb értéket tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlat kapja a maximális bírálati pontszámot, a többi
ajánlat értékelési pontszáma ehhez viszonyítva – a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám;
2020. március 25.) 1. sz. melléklet A. 1. aa) pontjában meghatározott – fordított arányosítás módszerével (a
legalacsonyabb érték a legkedvezőbb) kerül meghatározásra.
A minőségi szempont esetében:
A Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet B. pontja szerinti
abszolút értékelési módszer.
Amennyiben az ajánlattevő be tud vonni a teljesítésbe és be tud mutatni ajánlatában legalább 1 fő szakembert,
aki rendelkezik legalább 24 hónap RedHat/CentOS rendszergazdai gyakorlattal (felhasználó-kezelés, kriptográfiai
eljárások, tűzfalak, samba, AD integráció, stb), ajánlata 10 ponttal kerül értékelésre. Ebben az esetben "igen"
választ kell feltüntetnie a felolvasólapon, meg kell neveznie ajánlatában ezen szakembert és be kell nyújtania
ajánlatában a szakmai tapasztalat fennállását alátámasztó dokumentumokat.
Amennyiben az ajánlattevő nem tud bevonni a teljesítésbe legalább 1 fő szakembert, aki rendelkezik legalább 24
hónap RedHat/CentOS rendszergazdai gyakorlattal (felhasználó-kezelés, kriptográfiai eljárások, tűzfalak, samba,
AD integráció, stb), ajánlata 0 ponttal kerül értékelésre, tehát nem von maga után érvénytelenséget. Ebben az
esetben "nem" választ kell feltüntetnie a felolvasólapon.
6. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azokat a részeit, amelynek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében igénybe venni
kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Pest Megye Önkormányzata (19258/2022)
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: Pest Megye Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731319141
Postai cím: Városház Utca 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Popovics Gábor
Telefon: +36 12336800
E-mail: popovicsg@pestmegye.hu
Fax: +36 13542768
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pestmegye.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/EKR000066592022/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/EKR000066592022/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:
Gödi Különleges Gazdasági Övezet Megval. Tan.
Hivatkozási szám: EKR000066592022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

831

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71241000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Gödi Különleges Gazdasági Övezet fejlesztésével kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmány elkészítése.
A Gödi Különleges Gazdasági Övezet (GKGÖ) létrehozásának célja, hogy a telephelyi feltételek javításával
a GKGÖ területén és vonzáskörzetében elősegítse a beruházásokat, a működő vállalkozások fejlesztéseit
és új vállalkozások letelepítését. Különös tekintettel az elektromos mobilitás térnyerésére, és azzal
összefüggésben az „elektromos hajtás” értékláncához kapcsolódó vállalkozások – szolgáltatások és ipari,
feldolgozóipari cégek – célzott telepítésére.
A Gödi Különleges Gazdasági Övezet fejlesztésével kapcsolatban Ajánlatkérőnek feladata egyes
infrastrukturális fejlesztések előkészítése. Nyomon követi és összehangolja a közműfejlesztéseket, a
közlekedést érintő fejlesztéseket és egyéb intézkedéseket. E feladat keretében együttműködik a GKGÖ
területén működő, itt telephellyel rendelkező vállalkozásokkal, valamint felméri a jövőben itt telephelyet
kereső vállalkozások várható telephelyi és infrastrukturális igényeit. Az infrastrukturális fejlesztések
előkészítése, megrendelése és nyomon követése során ezeket a tényezőket is figyelembe veszi, illetve
folyamatosan pontosítja.
E feladat ellátása érdekében Megvalósíthatósági Tanulmány (MVT) készítésére kerül sor a műszaki,
infrastrukturális igények pontosítása, további a fejlesztési feladatok meghatározása céljából.
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 egy részére történő ajánlattétel nem
egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, a megvalósítandó feladatok egy részekre bontva,
adott esetben több vállalkozóval kötött több szerződés útján történő megvalósításával a szolgáltatás
tényleges funkciója veszne el és jelentős időveszteséggel járna, ha nem ugyanaz a vállalkozó végezné.
Ajánlatkérő jelen beszerzés tárgyát képező feladatokat egy gazdasági szereplőtől kívánja megrendelni
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annak érdekében, hogy a megvalósítás során elkerülje a koordinálással járó problémákat (melynek
nem megfelelősége egymással nem illeszkedő megoldásokhoz vezethet), továbbá az egyértelmű
egyetemleges felelősség megállapítása az egy szervezet által biztosíthatóvá váljon. Az elvégzendő
feladatok egymásra épülése és a feladat részeinek komplex összekapcsolódása miatt a részajánlattételi
lehetőség nem lehetséges.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Gödi Különleges Gazdasági Övezet Megval. Tan.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

79314000-8

További tárgyak:
71243000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU120 A teljesítés helye: 1052 Budapest, Városház utca 7.; Gödi Különleges Gazdasági
Övezet
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Gödi Különleges Gazdasági Övezet fejlesztésével kapcsolatos 1 db megvalósíthatósági tanulmány
elkészítése. Az MVT célja kettős: egyfelől javaslatot tesz Ajánlatkérő számára a GKGÖ hosszútávú
működtetési és üzleti modelljére, másfelől a következő fejlesztési ütem részét képező mintegy 40 hektár
(400.000 m2) méretű terület fejlesztésének koncepciószintű tervezési fázisaként szolgál, a közmű és út
koncepciótervek elkészítésével.
A Gödi Különleges Gazdasági Övezet (GKGÖ) létrehozásának célja, hogy a telephelyi feltételek javításával
a GKGÖ területén és vonzáskörzetében elősegítse a beruházásokat, a működő vállalkozások fejlesztéseit
és új vállalkozások letelepítését. Különös tekintettel az elektromos mobilitás térnyerésére, és azzal
összefüggésben az „elektromos hajtás” értékláncához kapcsolódó vállalkozások – szolgáltatások és ipari,
feldolgozóipari cégek – célzott telepítésére.
A Gödi Különleges Gazdasági Övezet fejlesztésével kapcsolatban Ajánlatkérőnek feladata egyes
infrastrukturális fejlesztések előkészítése. Nyomon követi és összehangolja a közműfejlesztéseket, a
közlekedést érintő fejlesztéseket és egyéb intézkedéseket. E feladat keretében együttműködik a GKGÖ
területén működő, itt telephellyel rendelkező vállalkozásokkal, valamint felméri a jövőben itt telephelyet
kereső vállalkozások várható telephelyi és infrastrukturális igényeit. Az infrastrukturális fejlesztések
előkészítése, megrendelése és nyomon követése során ezeket a tényezőket is figyelembe veszi, illetve
folyamatosan pontosítja. E feladat ellátása érdekében Megvalósíthatósági Tanulmány (MVT) készítésére
kerül sor a műszaki, infrastrukturális igények pontosítása, további a fejlesztési feladatok meghatározása
céljából. A fejlesztési ütem lehatárolása a „1523/2021. (VII. 30.) Korm. határozat Göd város közigazgatási
területén kijelölt ipari-innovációs fejlesztési terület fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről” és a
„1997/2021. (XII. 28.) Korm. határozat a Göd város közigazgatási területén kijelölt ipari-innovációs
fejlesztési terület fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1523/2021. (VII. 30.) Korm. határozat
módosításáról” jogszabályokban foglaltakhoz igazodik. Ajánlatkérő a műszaki munkarészekkel (3.7, 3.9,
9., 10.1, 10.2., 10.5) kapcsolatosan nem várja el engedélyezési vagy kiviteli szintű tervdokumentáció
elkészítését. Az engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk későbbi beszerzés(ek) részét képezik,
amelyek előkészítési alapját az MVT adja. Ebből következően az MVT-ben alkalmazott műszaki tartalom
és költségbecslés a közműszolgáltatókkal történő egyeztetésekre, a hatályos tervezési szabványokra és
jogszabályi előírásokra építve nyertes Ajánlattevő részéről tanulmánytervi /döntés előkészítő tanulmány
szintű részletezettséget igényel. A tanulmányterv részei különösen de nem kizárólag műszaki leírás,
áttekintő térkép, áttekintő helyszínrajz, általános talajmechanikai ismertető, minta-keresztszelvény(ek),
hossz-szelvény(ek), költségbecslés. Ajánlatkérő a szükséges műszaki tartalmat érintő kérdésekben
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elsősorban a „Magyar Mérnöki Kamara – Tervdokumentációk tartalmi és formai követelményeinek
szabályzata 2017.” dokumentumban leírtakat tekinti irányadónak.
Ajánlatkérő tisztában van azzal, hogy az éveken áthúzódó komplex építési beruházások és ipari
terület fejlesztések költségeit számos bizonytalanság terheli. E bizonytalanságokat tükrözi vissza a
különféle forgatókönyvek szerepeltetése az MVT-ben. Nyertes Ajánlattevő feladata a beruházási, iparági
tapasztalatok alapján a bizonytalanságok mellett a költségek reális tanulmánytervi szintű becslése és a
különböző kockázati tényezők érvényesítésével a becslések kiigazítása. Ajánlatkérő tisztában van azzal,
hogy pontos költségvetés jelen projektfázisban még nem alkotható, ugyanakkor az MVT-ben elvárja a
kockázatok azonosítását, felmérését, azok bemutatását és annak ismertetését, hogy az egyes kockázatok
figyelembe vétele hogyan módosítja a becsléseket.
Különösen, de nem kizárólagosan:
• Az MVT keretében, az érintett közműszolgáltatókkal, közútkezelőkkel és egyéb érintettekkel folytatott
egyeztetés alapján elkészül a GKGÖ területét érintő közmű- és közlekedési infrastruktúra-kapacitások,
nyomvonalak, jelenlegi állapot szerinti felmérése beleértve a már tervezett, illetve folyamatban lévő
fejlesztéseket. (TKö, TV, TE és TH szakterületek)
• Hasonló adottságú iparterületek, ipari parkok példája alapján értékeli a közúti és közműfejlesztési
igények várható léptékét, és összehasonlítja azt a létező és tervezett kapacitásokkal. A várható
igények tekintetében legalább két szcenáriót készít, különböző gazdasági tevékenységeket, valamint
kapacitásigényeket feltételezve.
• Szükség esetén javaslatot tesz a GKGÖ területét érintő további, előzetes műszaki fejlesztésre.
• Összehangolja és ütemezi a közúti és közműfejlesztések várható, illetve javasolt lebonyolítását és az
ebből származó feladatokat.
Az MVT javaslatot tesz a fejleszthető területek gazdasági hasznosítására.
• Az MVT értékeli a GKGÖ területén fejlesztésre kijelölt területek jellemzőit, beleértve a
megközelíthetőséget és a közműkapcsolatokat, helyzetértékelést készít.
• Az MVT javaslatot tesz a tekintetben, hogy az Ajánlatkérő milyen szerepet vállalhat további fejlesztési
projektek megvalósításban, és javaslatot tesz a feladatellátás üzleti tervére. Az MVT legalább két szcenáriót
mutat be a feladatellátásra, az Ajánlatkérő további szerepét illetően az iparterületek üzemeltetése,
fenntartása tekintetében.
Az MVT megtervezi és ütemezi a megvalósítás lépéseit, a GKGÖ működtetésének feltételeit és azon belül
kifejezetten a pénzügyi és a GKGÖ működtetésének javasolt szervezeti feltételeit.
A Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 294/2020. (VI. 18.)
Korm. rendelet alapján a GKGÖ fejleszése kiemelt beruházásnak minősül, a közműszolgáltatókkal való, a
szerződéseben elvárt egyeztetéshez az Ajánlatkérő segítséget nyújt.
További részletek a szakmai 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 1. Az M.2.1. alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai tapasztalata a
II.2.13) További információ: pontban foglaltak szerint (darab, 0-7 darab) 15
2 2. Az M.2.2. alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai tapasztalata a II.2.13) További
információ: pontban foglaltak szerint (darab, 0-7 darab) 15
3 3. Az M.2.3. alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai tapasztalata a II.2.13) További
információ: pontban foglaltak szerint (darab, 0-7 darab) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 4. Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 55
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
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(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 162
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Az 1-3 értékelési részszempontok részletezése:
1. Az M.2.1. alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai tapasztalata teljes településre és/vagy
ipari zónára vonatkozó települési eszközök felülvizsgálatára irányuló a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
vagy 419/2021. (VIII.15.) Korm. rendelet szerinti teljesített tervezési munkák területén (darab, 0-7 darab)
2. Az M.2.2. alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai tapasztalata teljes településre és/vagy
ipari zónára vonatkozó települési eszközök felülvizsgálatára irányuló a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
vagy 419/2021. (VIII.15.) Korm. rendelet szerinti teljesített tervezési munkák területén (darab, 0-7 darab)
3. Az M.2.3. alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai tapasztalata teljes településre és/vagy
ipari zónára vonatkozó települési eszközök felülvizsgálatára irányuló a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
vagy 419/2021. (VIII.15.) Korm. rendelet szerinti teljesített tervezési munkák területén (darab, 0-7 darab)
Az ajánlatkérő kizárólag a már teljesített tervezési munkákat vesz figyelembe, a folyamatban lévő
munkákat figyelmen kívül hagyja.
A teljesítési határidő a szerződéskötéstől számítódik.
Az ajánlatkérő szerződéskötési feltételként előírja, hogy a nyertes ajánlattevő rendelkezzen legalább
1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a településtervezési hírközlési szakterület vonatkozásában a
266 /2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti TH vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal és rendelkezzen
legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik felsőfokú jogi szakképzettséggel és jogi szakvizsgával.
A szakemberek bemutatásának elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4)
alapján.
A szerződés tárgyát képező szolgáltatást az Ajánlatkérő a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi
ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra-fejlesztéseiről szóló 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat,
valamint annak módosításáról szóló 1111/2021. (III. 10.) Korm. határozat felhatalmazása alapján a
Technológiai és Ipari Minisztérium (a továbbiakban: Támogató) a gödi ipari-innovációs fejlesztési területen
történő villamos energia elosztó hálózati infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő feladatok megvalósítása
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érdekében Pest Megye Önkormányzata részére a VEF/1013-10/2021-ITM_SZERZ számon kibocsátott
támogatói okirat által biztosított támogatásából finanszírozza.
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)
pontja szerinti kizáró okok fennállnak. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 74. § (1) bekezdésére
is.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet] 17. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában elektronikus
űrlapon egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok
hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját elektronikus űrlapon a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles
elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési
eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az
abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok
tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67. § (4) bekezdésében és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltak
értelmében az alvállalkozó és/vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő (kapacitásait rendelkezésre
bocsátó) szervezet/személy vonatkozásában az ajánlattevő ajánlatában elektronikus űrlapon nyilatkozatot
nyújt be arról, hogy tekintetükben nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot az
ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési
szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót és/vagy az alkalmasság igazolásában
részt vevő (kapacitásait rendelkezésre bocsátó) szervezetet/személyt igénybe venni.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró okok
hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Ajánlattevőnek ajánlatában elektronikus űrlapon nyilatkoznia szükséges, hogy van-e folyamatban vele
kapcsolatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni
kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött (a benyújtott kérelem informatikai szempontú megfelelőségéről szóló) igazolást. A
változásbejegyzésre vonatkozó nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma
valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó
külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2)
bekezdéseiben részletezett jogintézmény (öntisztázás) biztosította lehetőségekre.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Az
ajánlatkérő nem ír elő szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az ajánlatkérő nem ír elő szakmai
tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. §-a alapján előírja, hogy az
alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban meghatározott igazolásokat
gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
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P.1. Ajánlatkérő a beszámoló adatait az http://e-beszamolo.im.gov.hu oldalon ellenőrzi, tehát amennyiben
a beszámoló a
céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható
beszámoló benyújtása nem szükséges.
Egyéb esetben az ajánlattevő köteles benyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b)
pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó
saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából az eredmény kimutatást (ha a
gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország
joga előírja közzétételét).
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén csatolni kell a működésének
ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (megvalósíthatósági tanulmány készítése) származó, ÁFA nélkül
számított árbevételéről szóló nyilatkozatot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. §-ban foglaltak is irányadók. Ajánlattevők az előírt alkalmassági
követelménynek kapacitást nyújtó szervezetek útján is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdésében
foglaltak szerint.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha saját vagy
jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredmény kimutatása alapján az eljárást
megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évben az
adózott eredménye egynél több évben negatív volt.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerinti esetben - azaz, ha az ajánlattevő azért nem
rendelkezik beszámolóval az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után
kezdte meg működését - az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából
(megvalósíthatósági tanulmány készítése) származó - árbevétele nem éri el a nettó 35.500.000 Ft-ot.
A P.1. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, ez esetben,
elegendő, ha egyikük megfelel az alkalmassági követelménynek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. §-a alapján előírja, hogy az
alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban meghatározott igazolásokat
gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés a) pontja, illetőleg a 23. § -a alapján az
ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, vagy a szerződést
kötő másik fél által adott igazolást (korábbi megrendelőtől származó referencia igazolás), melyben meg
kell adni legalább az alábbi adatokat:
- az ismertetett szolgáltatás tárgyát, és releváns műszaki adatait, mennyiségét (amelyből az alkalmassági
feltételnek való megfelelés megállapítható),
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, a referenciát igazoló személy nevét és elérhetőségét,
- teljesítés kezdő és befejező időpontját (év/hónap/nap),
- a teljesítés helyét,
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.2. Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek –
a megnevezése, végzettségük illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván
vonni a teljesítésbe [321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bek. b) pont]. Az ismertetésnél elegendő kitérni az
alkalmassági előírásoknak megfelelő szakemberekre.
Csatolandó:
- az ajánlattevő nyilatkozata azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, akiket
az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Nyilatkozni kell továbbá, hogy az adott szakember
munkaviszony, vagy milyen más (pl. megbízási) jogviszony alapján kerül a teljesítésbe bevonásra.
- az előírt végzettséget, szakképzettségét igazoló oklevél egyszerű másolata;
- az előírt szakmai tapasztalatot alátámasztó önéletrajz saját kezűleg aláírt példánya.
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A szakmai önéletrajzban a releváns szakmai gyakorlat megléte év/hónap részletezettséggel kerüljön
ismertetésre. A szakmai önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie azoknak az adatoknak, melyet a
szakemberek vonatkozásában az alkalmassági minimumkövetelmények előírnak. Ajánlatkérő az időben
párhuzamos gyakorlatokat csak egyszer veszi figyelembe.
Ajánlattevő egyúttal csatoljon az ajánlatához a megnevezett szakemberek által aláírt rendelkezésre állási
nyilatkozatot, melyben a szakember kijelenti, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre
áll és közreműködik a szerződés teljesítésben az ajánlatban szereplő beosztásban, és nincs más olyan
kötelezettsége a jelzett időszak(ok)ra vonatkozóan, mely a szerződés teljesítésében való munkavégzését
bármilyen szempontból akadályozná.
Irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11)-(12), 67. § (3) bekezdései és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 24. § (1) bekezdése.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem
rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban)
teljesített:
M.1.1. legalább 1 db 60.000 m2 területű, iparterület, ipari park, logisztikai terület fejlesztésére irányuló
megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére vonatkozó referenciával, és
M.1.2. legalább 1 db 100.000 m2 területű, iparterületet, ipari parkot, logisztikai területet feltáró út
alá tervezett magán- vagy közüzemeltetésű közműellátó rendszer fejlesztésére irányuló műszaki
tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó referenciával, és
M.1.3. legalább 1 db, legalább 100.000 m2 területű, iparterületet, ipari parkot, logisztikai területet feltáró
út és annak közúti hálózati kapcsolatának kialakítására, fejlesztésére irányuló műszaki tervdokumentáció
elkészítésére vonatkozó referenciával,
mely(ek)nek teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Az ajánlatkérő a tárgyi szolgáltatás tekintetében megvalósíthatósági tanulmány (MVT), illetve tervezői
referencia alatt az olyan ipartelepítést / ipari park-fejlesztést / logisztikai terület fejlesztést érti, amely
közművek építésére vonatkozó részletes költségbecslést és tervezést is tartalmazott. legalább a 266/2013.
(VII. 11.) Korm. rendelet szerinti TKö, TV, TE és TH szakterületek szerinti tervezési munkák elvégzésével.
Az ajánlatkérő a tárgyi szolgáltatás tekintetében iparterület, ipari parkot, logisztikai területet feltáró
út alá tervezett magán- vagy közüzemeltetésű közműellátó rendszer fejlesztésére irányuló műszaki
tervdokumentáció elkészítése alatt az olyan ipartelepítés / ipari parkfejlesztés / logisztikai terület fejlesztés
tervezési munkáit érti, amely települési közműhálózathoz való illesztés tervét és közművizsgálatot,
közműhálózatok fejlesztését tartalmazza, legalább a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti VZ-TELszakterület szerinti tervezési munkák elvégzésével.
Az ajánlatkérő a tárgyi szolgáltatás tekintetében iparterületet, ipari parkot, logisztikai területet feltáró
út és annak közhálózati kapcsolatának kialakítására, fejlesztésére irányuló műszaki tervdokumentáció
elkészítése alatt az olyan ipartelepítés / ipari park fejlesztés / logisztikai terület fejlesztés tervezési munkáit
érti, amely ipari parkon belüli úthálózat és annak közműcsatlakozásának kialakítását tartalmazta, legalább
a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-K szakterület szerinti tervezési munkák elvégzésével.
Az előírt referencia követelménynek ajánlattevő több szerződéssel is megfelelhet.
Az ajánlatkérő ipari parki ingatlanfejlesztő saját célra teljesített referenciáit is elfogadja, amennyiben
azok tárgya megfelel az alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a)
bekezdése szerint az Ajánlatkérő a vizsgált időszak (3 év) alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül
megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei között
nem rendelkezik
M.2.1. legalább 1 fő, olyan szakemberrel, aki rendelkezik a településtervezési vízközmű szakterület
szakterület vonatkozásában a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti TV vagy ezzel egyenértékű
jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges - vagy ezzel egyenértékű - végzettséggel/
képzettséggel és gyakorlati idővel;
M.2.2. legalább 1 fő, olyan szakemberrel, aki rendelkezik a településtervezési közlekedési szakterület
szakterület vonatkozásában a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti TKö vagy ezzel egyenértékű
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jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges - vagy ezzel egyenértékű - végzettséggel/
képzettséggel és gyakorlati idővel;
M.2.3. legalább 1 fő, olyan szakemberrel, aki rendelkezik a településtervezési energia-közmű szakterület
vonatkozásában a 266 /2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti TE vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal,
vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges - vagy ezzel egyenértékű - végzettséggel/képzettséggel és
gyakorlati idővel;
M.2.4. legalább 1 fő, olyan szakemberrel, aki rendelkezik felsőfokú közgazdász szakképzettséggel.
Ajánlatkérő az M.2.1. - M.2.3. szerinti szakemberek vonatkozásában a párhuzamosan megszerzett szakmai
tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe.
A szakemberek között az átfedés megengedett.
A tervezői jogosultság tekintetében az adott szakember szakmai jogosultsága bejegyzésének helye
szerinti ország joga az irányadó. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő által az adott
mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - az ajánlattevő nyertessége esetén - legkésőbb
a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes
országos szakmai kamara névjegyzékében.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Ha a Nyertes Ajánlattevő (olyan okból, amelyért a Nyertes Ajánlattevő felelős) a
szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítésével késedelembe esik, a teljesítési határidő napjától
számított késedelembe esés időszakára késedelmi naponként köteles a tartalékkeret és áfa nélkül
számított teljes nettó ellenszolgáltatás 0,5%-ának (de összesen max. 30%-ának) megfelelő összegű
késedelmi kötbért fizetni. Nyertes ajánlattevő 30 napot meghaladó késedelme esetén Ajánlatkérő
(döntése alapján) jogosult a szerződéstől elállni és a nem teljesítés esetére járó kötbér összegét
érvényesíteni (a késedelmi kötbér ezen esetben nem érvényesíthető).
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a Nyertes Ajánlattevő nem teljesít vagy késedelme a 30 napot
meghaladja, illetőleg ha a szerződés olyan okból, melyért Nyertes Ajánlattevő felelős meghiúsul,
Ajánlatkérő jogosult a szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni. A meghiúsulási kötbér
mértéke a tartalékkeret és áfa nélkül számított teljes nettó ellenszolgáltatás 30%-a. Ajánlatkérő a
rendkívüli felmondási jogát a Nyertes Ajánlattevőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja a
szerződéstervezetben külön nevesített esetekben is. A rendkívüli felmondás esetén a Nyertes Ajánlattevő
köteles a meghiúsulási kötbéren túlmenően az Ajánlatkérő igazolt – kötbérrel nem fedezett – kárainak
megtérítésére is. Hibás teljesítési kötbér: A hibás teljesítési (minőségi) kötbért Ajánlatkérő a Nyertes
Ajánlattevő nem szerződésszerű teljesítése esetén érvényesíti, amennyiben a hibás teljesítésért a
Nyertes Ajánlattevő, vagy az általa a teljesítésbe bevont közreműködő a felelős. A hibás teljesítési
(minőségi) kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett feladatelem szerződés nettó értékének 30%-a/
eset. Amennyiben Ajánlatkérő a hiba kijavítását igényli, a késedelemre megállapított mértékű kötbért kell
alkalmazni a hiba közlésétől a hiba kijavításáig terjedő időtartamra.
Kötbér a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:186. § (1)
bekezdésének megfelelően akkor fizetendő, ha a kötelezett felelős a szerződésszegésért. A szerződést
biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
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Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás
fedezetét a II.2.12) pontban hivatkozott projekt keretein belül biztosítja. A finanszírozás utófinanszírozás
keretében történik. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az ajánlatkérő biztosítja részszámlák benyújtásának a lehetőségét az elvégzett teljesítéssel arányos
mértékben. A nyertes ajánlattevő jogosult a szerződéstervezetben rögzített részteljesítésenként
részszámlát benyújtani a nettó vállalkozói díj 30 százalékának, majd további 25 százalékának megfelelő
összegről. A végszámla, melynek összege a nettó vállalási díj 45 százaléka az igazolt teljesítést követően
nyújtható be.
A számlázásra a teljesítésigazolás Ajánlatkérő képviselője által történő kiadását követően kerül sor. A
teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdés rendelkezései az irányadóak. Az ellenszolgáltatás az
igazolt teljesítést követően Ajánlattevő által benyújtott számla alapján átutalással (forintban) kerül
kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint, a helyesen kiállított
számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1)
bekezdése irányadó.
A számlák kifizetésére vonatkozó részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdés rendelkezései alapján a nyertes közös ajánlattevőknek vagy nyertes
ajánlattevőnek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
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 alkalmasságának feltételeit és igazolását.
A szigorúbban meghatározott alkalmassági követelmények: P.1., M.1, M.2.
Az ajánlatkérő befogad és feldolgoz az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN
16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió
Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
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Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/10/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/10/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő
lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást
küld az ajánlattevő részére. Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. alapján az EKR-ben történik, a
bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával
később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 15. § (2) bek. szerint
az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával
később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve
azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők
részére elérhetővé teszi.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
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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: 450.000 HUF
A befizetés helye: Magyar Államkincstárnál vezetett számla
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10032000-00319937-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Kbt. 54. § (2) bekezdésének megfelelően.
1. az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel - befizetés
igazolására szolgáló banki okirat
2. pénzügyi intézmény/biztosító által vállalt garancia/készfizető kezesség biztosítása esetén - garancia
szerződés csatolása
3. biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény csatolása.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Az értékelés módszere az 1., 2., 3. részszempont esetében egyenes arányosítás, a 4. részszempont
esetében fordított arányosítás.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1) Ajánlatkérő Kbt. 3. § 5a. pontjában meghatározott egységes, elektronikus
közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR)
igénybevételével folytatja le az eljárást. Az EKR használata regisztrációhoz kötött.
2) Ajánlatkérő nem tart helyszíni bejárást és konzultációt.
3) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontját.
4) Ajánlatkérő az aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalások vizsgálatára a Kbt. 114 § (6a) bekezdését
alkalmazza.
5) Eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Kovács Gábor, lajstromszám: 01098.
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6) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bek.-re.
7) Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire és az ajánlat benyújtására a jelen felhívás szabályai mellett a
közbeszerzési dokumentumban előírtak is irányadók.
8) Ha valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén
rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKRben továbbított dokumentumokra, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott
követelményekre, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokra a Kbt. 41/A. § és az e-Kr.
11-12. §-ai vonatkoznak.
9) Közös ajánlattétel és konzorcium esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlatot tevők egyetemleges
felelősségvállalásáról szóló nyilatkozatot, valamint a feladat elvégzésére vonatkozó, a tagok közötti
munkamegosztás leírását, részesedésük %-os arányait, és a képviseletre feljogosított cég illetve képviselőjének
megnevezését is tartalmazó, egymás közötti megállapodásának egy példányát.
10) Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
11) Ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek valamint a kapacitást nyújtó szervezetnek/személynek csatolnia kell az
ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányát, aláírás-mintáját. Amennyiben az ajánlatot meghatalmazott írja alá,
csatolni kell a cégkivonat szerint az ajánlattevő képviseletére feljogosított tisztségviselőtől kapott teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás egyszerű másolati példányát.
12) Ha az ajánlatkérő a második legkedvezőbbnek minősített ajánlatot tevőt is meghatározza, az eljárás
nyertesének visszalépése esetén vele köt szerződést.
13) Csatolandó minden nyilatkozat, igazolás és más dokumentum, melyeket a Kbt. vagy a közbeszerzési
dokumentáció kötelezően előír.
14) Amennyiben az ajánlattevő ajánlat valamely részét üzleti titokká minősíti, köteles ajánlatához csatolni a Kbt.
44. § (1) bekezdése szerinti indokolást.
15) A közbeszerzési dokumentumokban megadott valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
16) Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF). Az ajánlatban esetlegesen más
devizában feltüntetett értékek átváltásánál az árbevétel tekintetében a felhívás feladásának napján érvényes MNB
által meghatározott deviza középárfolyamokat, referenciák tekintetében pedig a teljesítés időpontjában érvényes
deviza középárfolyamot kell figyelembe venni. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek
tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
17) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot ajánlattevő
viseli.
18) Az ajánlati felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattevő
kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatás kérést az EKR-ben lehet megtenni.
A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben válaszolja meg. Az
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a fentiekre tekintettel az Ajánlatkérő csak az ajánlattételi határidő
lejártát megelőző 4. munkanapig beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés megválaszolását tudja garantálni; a
később beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés esetében az Ajánlatkérő dönthet úgy, hogy nem válaszolja meg a
kiegészítő tájékoztatás kérést, vagy alkalmazza a Kbt. 52. § (3)-(4) bekezdését.
19) A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Kedvezményezett területi korlátozás
nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot
szerez az alkotás (terv) átdolgozására is.
20) A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt. a hirdetmény feladásának napján hatályos előírásai az
irányadóak.
21) További részleteket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
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2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Ráckeve Város Önkormányzata (20067/2022)
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: Ráckeve Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15730899213
Postai cím: Szent István Tér 4
Város: Ráckeve
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pusztai Attila
Telefon: +36 14121776
E-mail: pusztai.attila@drpusztai-ugyved.hu
Fax: +36 14121777
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.rackeve.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Szigetbecse Község Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15734879213
Postai cím: Petőfi S. Utca 34.
Város: Szigetbecse
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2321
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pusztai Attila
Telefon: +36 14121776
E-mail: pusztai.attila@drpusztai-ugyved.hu
Fax: +36 14121777
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szigetbecse.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Makád Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15441915213
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 52
Város: Makád
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2322
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pusztai Attila
Telefon: +36 14121776
E-mail: pusztai.attila@drpusztai-ugyved.hu
Fax: +36 14121777
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.makad.hu/
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A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15730851213
Postai cím: Petőfi Tér 6.
Város: Dömsöd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2344
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pusztai Attila
Telefon: +36 14121776
E-mail: pusztai.attila@drpusztai-ugyved.hu
Fax: +36 14121777
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.domsod.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Lórév Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15441874213
Postai cím: Dundity Alexa Utca 43
Város: Lórév
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2321
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pusztai Attila
Telefon: +36 14121776
E-mail: pusztai.attila@drpusztai-ugyved.hu
Fax: +36 14121777
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Ráckeve Város
Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001297812022/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:
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NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001297812022/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:
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I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Központi orvosi ügyelet
Hivatkozási szám: EKR001297812022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

847

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85121100-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Központi háziorvosi ügyeleti szolgálat megszervezése és működtetése öt településen felnőttek és
gyermekek ellátására Ráckeve központtal, munkanapokon hétfőtől csütörtökig 17.00 órától másnap
reggel 7.00 óráig; pénteken, illetve ünnepnap előtti utolsó munkanapon 12.00 órától másnap reggel
7.00 óráig, míg hétvégén és ünnepnapokon 7.00 órától a következő hétfő, illetve munkanap 7.00 óráig
terjedő időszakban. A központi ügyeleti szolgáltatást a Ráckevén található ügyeleti helyiségben, valamint
kiutazással az alábbi településeken kell ellátni:
Ráckeve (10 903 fő), Szigetbecse (1 429 fő), Makád (1 268 fő), Lórév (314 fő) és Dömsöd (6 152 fő)
települések, mindösszesen 20066 bejelentett lakossal számolva.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az orvosi ügyelet egységes szolgáltatás, részekre nem
bontható.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Központi orvosi ügyelet
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Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

85121100-4

További tárgyak:

85121291-9

Kiegészítő szójegyzék

85141000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Ráckeve, Szigetbecse, Makád, Lórév és Dömsöd települések
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Központi háziorvosi ügyeleti szolgálat megszervezése és működtetése öt településen felnőttek és
gyermekek ellátására Ráckeve központtal, munkanapokon hétfőtől csütörtökig 17.00 órától másnap
reggel 7.00 óráig; pénteken, illetve ünnepnap előtti utolsó munkanapon 12.00 órától másnap reggel
7.00 óráig, míg hétvégén és ünnepnapokon 7.00 órától a következő hétfő, illetve munkanap 7.00 óráig
terjedő időszakban. A központi ügyeleti szolgáltatást a Ráckevén található ügyeleti helyiségben, valamint
kiutazással az alábbi településeken kell ellátni:
Ráckeve (10 903 fő), Szigetbecse (1 429 fő), Makád (1 268 fő), Lórév (314 fő) és Dömsöd (6 152 fő)
települések, mindösszesen 20 066 bejelentett lakossal számolva.
Vállalkozó a tevékenység ellátásához köteles folyamatosan biztosítani 1 fő ügyeletes orvost, 1 fő
asszisztenst vagy egy fő ápolót és 1 fő gépkocsivezetőt. Az orvosszállító gépjárműnek a 2300 Ráckeve, Szt.
István tér 4. sz. alatti telephelyen kell folyamatosan rendelkezésre állnia.
(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: Havi nettó vállalkozói díj (a NEAK finansz. felül) / 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
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: 1.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös
ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2.) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság
igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1.) pontban meghatározott kizáró okok az
eljárás során következnek be.
3. Ajánlatkérő az Európai Unió Tanácsa Oroszország elleni szankciók kibővítéséről szóló rendelete (a
továbbiakban: a rendelet), valamint a Miniszterelnökség orosz-ukrán háború miatt a közbeszerzéseket
érintő uniós szankciókról szóló közleménye 4. pontjára figyelemmel előírja, hogy tilos e közbeszerzés
alapján kötendő szerződés odaítélése a rendeletben meghatározott személyek részére.
A rendelet szerinti tilalmat a következő személyekre kell alkalmazni:
• 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
• c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy b) pontban említett
valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el; ideértve a szerződés értékének 10 %-át
meghaladó alvállalkozókat, szállítókat vagy szervezeteket, amelyeknek a kapacitásait a közbeszerzési
irányelvek értelmében igénybe veszik.
Ajánlattevő köteles nyilatkozni a tilalom személyi hatálya saját magára valamint az ajánlatban már ismert
és a szerződés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozóra, szállítóra vagy kapacitást biztosító szervezetre
kiterjed-e vagy sem.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése szerint előírja,
hogy az ajánlattevő és adott esetben a kapacitást nyújtó szervezet az ajánlatában köteles benyújtani: A
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerinti
egyszerű nyilatkozatot arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. (EKR űrlap)
Továbbá az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell csatolnia, ami a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38.
pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének
bemutatását tartalmazza. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38.
pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges
csatolni; (EKR űrlap) Az ajánlatban továbbá be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát,
hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés 62. § (1) bekezdés h)-k)
és m) meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő
más szervezetet. (EKR űrlap) Jelen eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem
alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 7. § szerinti korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési
dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és
tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat; az egységes
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európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró okok hiányát a
rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások, nyilatkozatok is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig
az igazolásokban, nyilatkozatokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő - ellenkező
bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a
gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus
úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő az ajánlatában 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.
Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdésében foglalt öntisztázás
lehetőségére.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Ajánlatkérő nem határoz meg a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelményt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő nem határoz meg a Kbt. 65.
§ (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelményt.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmasságot a Kbt. 65. § (2) bekezdésére tekintettel.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmasságot a Kbt. 65. § (2) bekezdésére tekintettel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 114/A. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az
ajánlatkérő előírja, hogy az alkalmassági követelménye tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. M1) Ajánlattevőnek
csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító
felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) teljesített, legjelentősebb, az
alkalmassági minimum követelményben meghatározott tárgyú szolgáltatásainak ismertetését a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 23.§ szerint meghatározott formában benyújtott nyilatkozat vagy igazolás szerint,
az alábbi tartalommal: - a szerződést kötő másik fél neve és címe; - referenciát adó neve, elérhetőségei
(telefonszám, e-mail cím); - a szerződés (szolgáltatás) tárgya; - a teljesítés kezdő és befejező időpontja
(év/hó/nap-tól – év/hó/nap-ig); - a teljesített mennyiségi adatok; - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy
a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A bemutatásnak a jogszabályi
minimumon túl tartalmaznia kell minden olyan adatot, amely alapján az előírt alkalmassági minimum
követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható. Amennyiben az ismertetett szolgáltatás
teljesítésében az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló gazdasági szereplő közös ajánlattevő
tagjaként, 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. M2) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§
(3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, szakmai
tapasztalatuk ismertetését tartalmazó nyilatkozatot, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. M2/1, M2/2: Az
ajánlatban ismertetésre kerülő szakemberek tekintetében az ajánlatban csatolni kell: - a szakemberektől
származó, képzettségét, szakmai tapasztalatát, gyakorlatát bemutató, saját kezűleg aláírt szakmai
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önéletrajzokat úgy, hogy az önéletrajzokból egyértelműen derüljenek ki az alkalmassági feltételként előírt,
a szakemberekkel szemben támasztott alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelőség,
- a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatokat arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő
nyertessége esetén részt vesznek a teljesítésben - a szakemberek végzettségét és képzettségét igazoló
dokumentumok egyszerű másolatát. A szakmai tapasztalat ismertetését az önéletrajzban év/hónap
bontásban, valamint kezdő és befejező időpont szerint szükséges részletezni. Ahol a szakmai gyakorlati
idő vonatkozásában, időtartamban került meghatározásra a minimumkövetelmény, ott a szakmai
önéletrajznak a szakmai gyakorlat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia, azzal, hogy a szakmai
gyakorlat a felsorolt, a minimumkövetelménynek megfelelő tárgyú korábbi munkák időtartamaiból
kerül megállapításra és igazolásra. A minimumkövetelmény szerint időtartamban megállapított szakmai
gyakorlat igazolására megjelölt munkák időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, azaz
ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai gyakorlat nem minősíthető többszörös szakmai gyakorlati
időként. Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lenni az alkalmassági követelményeknek
való megfelelés. M2/3: Az alkalmasság igazolására a vezetői engedély és a PAV1 alkalmasságot
igazoló okirat valamint a gépkocsivezető rendelkezésre állási nyilatkozata szükséges. Az alkalmassági
minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§ (7),
illetve (11) bekezdésében, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11)
bekezdését, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdését megfelelően alkalmazza.
Ajánlatkérő az M1)-M2) pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában felhívja a
figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésére, továbbá az M1) pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmény
vonatkozásában a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást
megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 éves(36 hónap) időtartamon belül,
- legalább egy db, - minimum 12 hónapon keresztül folyamatosan és szerződésszerűen teljesített,
-minimum 13.000 fő lakosságú - háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó referenciával.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (3a) bekezdés a)
pontja alapján az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven ( 72 hónapon)
belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A.§-ban
foglaltak alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a
referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult
meg. M2/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik - legalább 2 fő, - a 4/2000. (II.25.) Eü.M.
rendelet 11.§ (9) bekezdésében meghatározott képzettséggel és - legalább 5év (60 hónap) szakmai
gyakorlattal rendelkező orvossal. M2/2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik - legalább a
4/2000. (II.25.) Eü.M. rendelet 11.§ (9a) bekezdésében meghatározott okleveles kiterjesztett hatáskörű
ápoló vagy mentőtiszt szakemberrel aki legalább 3 év (36 hónap) orvosi ügyeleten eltöltött szakmai
gyakorlattal rendelkezik. M2/3) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik - legalább 1 fő, - érvényes
PAV1 minősítéssel, rendelkező gépkocsivezetővel. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az 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.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
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A jelen közbeszerzés finanszírozása a Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő finanszírozásából és az
ajánlatkérő által biztosított kiegészítőfinanszírozásból történik. A nyertes ajánlattevőnek a szolgáltatás
finanszírozására közvetlenül a NEAK-kal kell szerződést kötnie, a 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján. Az
ajánlatkérő hozzájárul ahhoz, hogy a nyertes ajánlattevő a NEAK-al finanszírozási szerződést megkösse. A
Megrendelők a szerződés szerinti megbízási díjat, havonta utólag, átutalással, 30 napos fizetési határidő
figyelembe vételével fizetik meg Vállalkozó részére, a teljesítést követően havonta benyújtott és a
gesztor Megrendelő által leigazolt számla alapján, a Vállalkozó bankszámlájára. Megrendelő előleget nem
fizet. A teljesítés igazolásának feltétele, hogy Vállalkozó a számlájához csatolja a NEAK előírásai alapján
kötelezően használt informatikai rendszerből letöltött tárgyhavi statisztikai adatait a betegforgalomról.
A benyújtott számla ellenértékének kifizetése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130.
§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően - átutalással - történik figyelembe véve a Kbt. 135. §
(1), (5), (6) bekezdéseit. A részletes szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentum részét képező
szerződéstervezet tartalmazza. Az érintett települések a településenkénti bontásban kiállított számla
ellenértékét a számla kézhezvételét követő 30 napon belül kötelesek megfizetni Vállalkozó részére.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő 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:
Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény; Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.törvény; - A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet; - Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének
egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004 (V.11.) ESzCsM. rendelet; - Az egészségügyi szolgáltatás
gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.
(VII. 15.) Korm. rendelet; - Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési
nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének
engedélyezéséről szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet; - Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához
szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
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: 2022/10/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/10/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: A 424/2017 (XII.19.) Korm.rendelet (EKRr.)
15. §-ának (2) bek. szerint EKR rendszerben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás a Kbt. 68. § (1)-(4) valamint a (6), és EKRr. 15. §ának (3) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően történik.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
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VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. A Kbt. 40. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlatot és annak részét képező
dokumentumokat kizárólag az EKR rendszeren keresztül lehet benyújtani. 2. Az ajánlatkérő a hiánypótlás
lehetőségét a Kbt. 71. §-a alapján biztosítja. 3. Ajánlatkérő az ajánlatok összeállításához a Kbt. 57. § (1) bek. szerinti
tartalommal Közbeszerzési Dokumentumokat és annak részeként a 424/2017.(X.19.) K.r. szerinti űrlapokat bocsát
rendelkezésre az EKR-ben. Az ajánlat elkészítésére a Kbt.66.§ (1) bek. irányadó. 4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell
az ajánlattevő Kbt.66.§ (2) bek. szerinti nyilatkozatát. 5. Az ajánlatban az erre szolgáló űrlapon ki kell tölteni a
felolvasólapot a Kbt.68.§ (4) bek. szerinti tartalommal. 6. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b ) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
Amennyiben ajánlattevő a teljesítéshez nem vesz igénybe alvállalkozót, vagy igénybe vesz ugyan, de az(oka)t az
ajánlat benyújtásakor még nem tudja megnevezni, úgy erre vonatkozóan is nyilatkozni kell. 7. Ajánlattevőnek a
Kbt.67.§ (4) bek. szerint is nyilatkoznia kell. 8. A 321/2015. (X.30.) K.r.13. §-ra tekintettel ajánlattevő az ajánlatban
nyilatkozni köteles arról, hogy vele szemben van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Amennyiben
igen, úgy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a értelmében az ajánlattevő vonatkozásában az ajánlathoz
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást. 9. Az ajánlattevőnek, adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek
az ajánlathoz csatolni kell képviseleti jogok ellenőrizhetősége érdekében a nyilatkozatot aláíró(k) cégjegyzésre
jogosult(ak ) aláírási címpéldánya(i)t, vagy a 2006. évi V.törvény szerinti aláírási mintáit egyszerű másolatban.
Ha a cégjegyzésre jogosult és az ajánlatot aláíró személye különböző, akkor csatolandó a cégkivonat szerint a
cég képviseletére feljogosított tisztségviselő által adott közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt meghatalmazás, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását is. 10. A 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 30. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.
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rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja
meg az ajánlattevő műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. 11. Közös ajánlattétel:
A Kbt. 35. §-ában foglaltak szerint több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot. Ez esetben az
ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35.§ (2a) bekezdése szerinti meghatalmazást. 12. Üzleti titok: Az ajánlattevő
az ajánlatában elkülönített módon (az EKR-ben erre szolgáló funkció használatával) elhelyezett, üzleti titkot
tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. § előírásai szerint. 13. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§
(2) bek. e)pont szerinti eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza. 14. A jelen ajánlattételi felhívásban nem
szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet, illetve a 424/2017.
(XII.19.) Korm.rendelet előírásai szerint kell eljárni. 15.FAksz: Dr. Pusztai Attila lajstromszám:0110 Felhívjuk
ajánlattevő figyelmét, hogy amennyiben az ajánlati kötöttség lejárata munkaszüneti napra esik, úgy a Kbt. 48. § (1)
és (3) bekezdése alapján a kötöttség a következő munkanapon jár le.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Sajószentpéteri Gyógyító- Megelőző Intézmény (20330/2022)
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: Sajószentpéteri Gyógyító- Megelőző Intézmény
Nemzeti azonosítószám: 15548380105
Postai cím: Kossuth Út 200.
Város: Sajószentpéter
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3770
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Márta
Telefon: +36 20536254
E-mail: kozberr.kft@gmail.com
Fax: +36 48521068
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.sajoszentpeter.hu/_new/i233/
A felhasználói oldal címe (URL):
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/EKR001268052022/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/EKR001268052022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Orvosi eszközök beszerzése 2 részben
Hivatkozási szám: EKR001268052022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

858

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Orvosi eszközök beszerzése 2 részben EFOP projekt keretében:
Adásvételi szerződés Orvosi eszközök, felszerelések beszerzésére vonatkozóan - 2 részben a felhívás II.2.4
pontjában foglaltak szerint.
1. rész Orvosi eszközök beszerzése
2. rész Betegirányító rendszer beszerzése
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:
Orvosi eszközök, felszerelések beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

33100000-1

További tárgyak:

33112200-0
33191000-5
33191100-6
33192210-7

Kiegészítő szójegyzék
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37441300-4
37441900-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Orvosi eszközök, felszerelések beszerzése az alábbiak szerint.
1. UH diagnosztikai készülék 1 db
2. Kolposzkóp 1 db
3. CTG készülék 1 db
4. Sterilizátor 2 db
5. Gerinchúzó gravitációs pad 1 db
6. Gimnasztikai eszközkészlet tárolóban 1 db
7. Autorefrakto-keratometer 1 db
8. Idegentest lándzsa 1 db
9. Szemészeti fúró 1 db
10. Tonométer asztali 1 db
11. Mágnesterápiás készülék kezelőmatraccal 1 db
12. Szobakerékpár 1 db
13. Elliptikus tréner 1 db
14. Nőgyógyászati vizsgálószék – elektromos 1 db
15. Fóliahegesztőgép 2 db
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia minimum 1 év – jogszabály szerinti - jótállást, az eszközök II.2.3)
pontban megjelölt telephelyre történő szállításának, átadásának, helyszíni összeszerelés vagy üzembe
helyezés költségeit.
Ajánlatkérő előírja, hogy kizárólag olyan új, első üzembe-helyezésű eszközök ajánlhatóak meg, amelyek
megfelelnek a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar jogszabályi
előírásoknak, szabványoknak.
Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott
közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem,
Ajánlatkérő azokkal – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X. 30) Kormányrendelet 46. § (3)
bekezdése alapján– egyenértékű megajánlásokat is elfogad.
Az egyenértékűséget az ajánlattevőknek kell igazolnia.
Az eszközök pontos megnevezését és mennyiségét, műszaki/szakmai minimumkövetelményeket, műszaki
leírását a Közbeszerzési Dokumentumok között található ártáblázat tartalmazza. Az ajánlattevő köteles
csatolni az ajánlatához a táblázatot, hiánytalanul beárazva, pdf és xls formátumban is.
A beárazott táblázat szakmai ajánlatnak minősül. Az ártáblázaton túl ajánlattevőnek csatolnia kell az
ártáblázatban megjelölt konkrét eszközök (ártáblázat „K” oszlop szerint) műszaki leírását /brosúráját,
melyből a megajánlott eszköz műszaki paramétereknek való megfelelősége kétséget kizáróan, teljes
körűen ellenőrizhető.
A beszerzés tárgyát képező termékek részletes szakmai-műszaki leírása, az elvárt követelmények a
közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban (táblázatban) találhatóak.
Érvénytelen az ajánlat, amennyiben bármely megajánlott eszköz nem felel meg maradéktalanul a műszaki
leírásban foglaltaknak.
Nyertes ajánlattevő feladata az eszközök saját költségen történő leszállítása, összeszerelése és az üzembe
helyezése (beállítása, installációja). A megajánlott eszközöket AK részére egyszerre szükséges leszállítani,
azaz részteljesítés nem lehetséges.
A teljesítés továbbá magában foglalja az érvényes forgalomba hozatali engedély; az üzembe helyezési
jegyzőkönyv felvételét, a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét, valamint
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a felhasználói kézikönyvek, használati utasítások magyar nyelven, nyomtatott formában, és/vagy
elektronikus formában (CD-ROM) történő (szoftverek esetében angol nyelv is elfogadható) átadását.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00052
II.2.13) További információ
1. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.
2. Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb
ár értékelési szempontja alapján kerülnek értékelésre, mivel Ajánlatkérő igényeinek a műszaki leírásban
konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áruk felelnek meg, és a
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb
ár értékelése szolgálja.
II.2.1) Elnevezés:
Beteg-irányító rendszer beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
48814100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200.
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II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db betegirányító rendszer beszerzése a műszaki leírásban részletezettek szerint.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia minimum 1 év – jogszabály szerinti - jótállást, az eszköz II.2.3)
pontban megjelölt telephelyre történő szállításának, átadásának, helyszíni összeszerelés vagy üzembe
helyezés költségeit.
Ajánlatkérő előírja, hogy kizárólag olyan új, első üzembe-helyezésű eszköz ajánlható meg, amely megfelel
a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar jogszabályi előírásoknak,
szabványoknak.
Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott
közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem,
Ajánlatkérő azokkal – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X. 30) Kormányrendelet 46. § (3)
bekezdése alapján– egyenértékű megajánlásokat is elfogad.
Az egyenértékűséget az ajánlattevőknek kell igazolnia.
Az eszköz pontos megnevezését és mennyiségét, műszaki/szakmai minimumkövetelményeket, műszaki
leírását a Közbeszerzési Dokumentumok között található ártáblázat tartalmazza. Az ajánlattevő köteles
csatolni az ajánlatához a táblázatot, hiánytalanul beárazva.
A beárazott táblázat szakmai ajánlatnak minősül. Az ártáblázaton túl ajánlattevőnek csatolnia kell az
ártáblázatban megjelölt konkrét eszköz (Ártáblázat „J” oszlop szerint) műszaki leírását /brosúráját, melyből
a megajánlott eszköz műszaki paramétereknek való megfelelősége kétséget kizáróan, teljes körűen
ellenőrizhető.
A beszerzés tárgyát képező termék részletes szakmai-műszaki leírása, az elvárt követelmények a
közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban (táblázatban) találhatóak.
Érvénytelen az ajánlat, amennyiben a megajánlott eszköz nem felel meg maradéktalanul a műszaki
leírásban foglaltaknak.
Nyertes ajánlattevő feladata az eszköz saját költségen történő leszállítása, összeszerelése és az üzembe
helyezése (beállítása, installációja).
A teljesítés továbbá magában foglalja az érvényes forgalomba hozatali engedély; az üzembe helyezési
jegyzőkönyv felvételét, a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét, valamint a
felhasználói kézikönyv, használati utasítás magyar nyelven, nyomtatott formában, és/vagy elektronikus
formában (CD-ROM) történő (szoftverek esetében angol nyelv is elfogadható) átadását.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
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A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00052
II.2.13) További információ
1. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.
2. Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb
ár értékelési szempontja alapján kerülnek értékelésre, mivel Ajánlatkérő igényeinek a műszaki leírásban
konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áruk felelnek meg, és a
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb
ár értékelése szolgálja.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem
vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés
h)–k) és m) pontja szerinti kizáró ok bármelyike fennáll. AK-nek a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján
az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő
gazdasági szereplőt, akivel szemben az eljárást megindító felhívásban meghatározott kizáró okok az
eljárás során következtek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114/A § (1) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtania arról (EKR űrlap), hogy nem tartozik az eljárást megindító felhívásban előírt
kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját az EKR rendszerben található
űrlap kitöltésével kell igazolnia.
Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában:
Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a Kr. 17. § (2) bekezdése alapján
csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az eljárást megindító
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására
igénybe vett más szervezet nem tartozik az eljárást megindító felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá
(EKR űrlap).
A Kr. 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően
kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt
tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő
erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 63. § (3) bekezdése alapján a 62. § (1) bekezdés h) és j) pontjában meghatározott időtartamot
mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
Ajánlattevőnek az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell, hogy van-e
vele szemben változásbejegyzési eljárás. A Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
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esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet (annak mellékleteivel együtt) és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A Kbt. 114/A. § nyomán az AK a Kr.-ben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró okok hiányát a
rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Öntisztázás a Kbt. 64. §-a szerint.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 114/A.§ (4) bekezdésére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Az ajánlattevőnek a Kbt. 114/A. § szerint az ajánlatában kell
benyújtania a műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelményekre vonatkozó igazolásokat az
alábbiak szerint:
M.1) Ajánlattevőnek csatolnia kell a minimumkövetelményben meghatározott referenciák ismertetéséről
szóló nyilatkozatát vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást (Kr. 23. §-a).
A referencianyilatkozat vagy a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolás minimálisan tartalmazza:
(i) szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét, a felvilágosítást adó személy nevét és
elérhetőségét,
(ii) a szerződés tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése
egyértelműen megállapítható legyen),
(iii) a szállítás mennyiségét, a saját teljesítés mértékét,
(iv) a teljesítés időpontját (év, hónap és nap pontossággal) és
(v) a nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
AK felhívja a figyelmet arra, hogy a Kr. 23. § szakasza alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott
igazolással lehet igazolni. Az igazolás módjára irányadó a Kr. 21. § (1) bekezdés a) pont, 21/A. §.
A műszaki-szakmai alkalmasság (M1) igazolás módjára irányadó a Kbt. 65. § (7)-(9), és (11)-(12).
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. További információ KD-ben található.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére,
amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított
három évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (leszállított) alábbi
referenciákkal:
- 1. részfeladatban összesen legalább 10 db orvosi eszközök szállítására vonatkozó,
- 2. részfeladat összesen legalább 1 db betegirányító rendszer szállítására vonatkozó
előírásoknak és a szerződésnek megfelelő referenciával.
Orvosi eszköz alatt ajánlatkérő az alábbiakat érti: a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki
leírásban (ártáblázat) meghatározott termék vagy ezekkel egyenértékű termék.
Ajánlatkérő szállítás alatt a termékek szállítását és/vagy eladását és/vagy forgalmazását és/vagy
értékesítését érti. Az alkalmassági minimumkövetelmény az 1. részfeladat esetében egy vagy több, de
legfeljebb 3 db referenciával igazolható (vagyis a referenciák mennyiségét együttesen kell elérnie a
megadott mennyiségnek).
Az előírt alkalmassági követelmények igazolására bemutatandó szerződés(ek)nek az ajánlati felhívás
feladásától visszafelé számított legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett és három éven
(36 hónap) belül befejezett szállítás(oka)t kell magában foglalnia a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1a)
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bek. értelmében, valamint folyamatban lévő szerződés is bemutatható azzal a feltétellel, hogy a
(rész)teljesítésnek a vizsgált időszakra kell esnie.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az 1. rész tekintetében rész- és végszámla benyújtására az AK által igazolt teljesítéssel arányosan van
lehetőség. A teljesítés folyamán a Nyertes AT az alábbi számlák benyújtására jogosult:
Előlegszámla: az előleg kifizetését követő 5 napon belül.
1. Részszámla: legalább a nettó vételár 50%-át elérő, megvalósult és igazolt teljesítés esetén a nettó
vételár 50%-ának megfelelő összegű számla..
Végszámla: a nettó vételár 100%-át elérő, megvalósult teljesítés esetén a nettó vételár 50%-a összegű
számla, az átadás-átvételi eljárás hiba- és hiánymentes lezárását, valamennyi Szerződésben foglalt
szolgáltatás elvégzését és a teljesítési igazolás AK által történő aláírását követően.
Az 1. rész esetében AK a Kbt. 135. § (8) bekezdésének megfelelően a Nyertes AT által kért mértékben,
de max. a nettó vételár 10 %-át biztosítja előlegként a Nyertes AT részére. Az Eladó az előleggel a
részszámlában számol el.
A 2. rész tekintetében részteljesítés nem megengedett és előleg biztosítására sincs mód.
Mindkét rész esetében:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást : EFOP-2.2.19-17-2017-00052 támogatási szerződés terhére, uniós
forrásból nyújtott támogatásból kívánja fedezni..
Az ajánlattétel, a szerződések, számlázás és kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).
Kifizetés az igazolt teljesítést követően kiállított számla alapján a számla kézhezvételétől 15 napon belül, a
Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdéseiben és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint. A kifizetésre
irányadó továbbá: Áht, Ávr, Áfa tv. valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. vonatkozó rendelkezései
alapján.
Az ellenszolgáltatás európai uniós támogatásból kerül finanszírozásra, a 272/2014. (XI. 05.) Korm. rendelet
alapján utófinanszírozással. Az európai uniós támogatás intenzitása 100 %.
További feltételek a szerződéstervezetben.
Irányadó Kbt. 27/A.§-a.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK nem írja elő és nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő számára a szerződés teljesítése érdekében
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Mindkét rész esetében:
A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér a nettó ellenszolgáltatás 1%-a/naptári nap. Az érvényesíthető késedelmi kötbér
maximális mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 20 %-a. A késedelmi kötbér
maximumának elérése egyben a szerződés meghiúsulását jelenti.
Meghiúsulási kötbér , a nettó ellenszolgáltatás 20 %-a.
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Jótállás: Ajánlattevőnek legalább a termék átadásától/beüzemelésétől számított 12 hónap korlátozás
nélküli jótállást kell vállalnia teljesítéséért, valamint a hibás teljesítésből eredő károk megtérítésére.
Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. §-ában foglaltak szerint fizet késedelmi kamatot. A részletes információkat 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
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
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IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/10/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (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: 2022/10/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 18:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1), (4) és (6)
bekezdésében, valamint a 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(3) bekezdéseiben 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
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
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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: Mindkét rész esetében:
1. Ajánlatban benyújtandó űrlapok: Felolvasólap; NYILATKOZAT kizáró okok tekintetében; NYILATKOZAT a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében; NYILATKOZAT Kbt. 65. § (7) bek. szerint (nemleges válasz esetén
is); NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint; NYILATKOZAT kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában; NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési
eljárásról; NYILATKOZAT üzleti titokról (nemleges válasz esetén is).
2. Csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő írásbeli képviseletére (cégképviselet) jogosult személy aláírási címpéldányát/aláírás-mintáját a
KD-ben részletezettek szerint.
3. A KD az EKR-ben érhető el.
4. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös
AT-k erre vonatkozó megállapodását.
5. Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást kizárólag az EKR-en keresztül kérhet. AK valamennyi
érdeklődő gazdasági szereplő részére írásban megküldi a választ az EKR rendszeren keresztül, illetve
hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben. AK a Kbt. 114. § (6) bek. vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás
esetében észszerű időnek tekinti az alábbiakat: az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapon
vagy azt megelőzően (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések az ajánlattételi határidő lejártát
megelőző negyedik munkanapon vagy azt megelőzően megérkeznek AK-hoz.
6. AK a Kr. 30. § (4) bek. alapján meghat. minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg
valamennyi alkalmassági követelményt.
7. AT köteles ajánlatában beadni a KD részeként kiadott Ártáblázatot teljes körűen beárazva, cégszerű aláírással
ellátva, amely alapján megállapítható az ajánlatkérő által meghatározott műszaki követelményeknek történő
megfelelés, valamint a megajánlott eszközök gyártmánya, típusa és származási helye.
8. AK az ártáblázatot szakmai ajánlatnak minősíti. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 71. § (8) bek.-ére.
9. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kovács Márta (lajstromszám: 00198)
10. AK a közbesz. elj.-t az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. által üzemeltetett EKR-ben folytatja le, ezért a
nyilatkozatétel kizárólag elektronikus úton lehetséges. Minden komm. és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben
történik figyelemmel a Kbt. 41. § (1) bek.-ében foglaltakra, a Kbt. 41/A § szerinti formában. Irányadó Jog: AF-ben
nem szab. kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rend., valamint a Ptk. előírásai.
11. A megjelölt határidők az EKR rendszeridő szerint értendők.
12. Ajánlatkérő az alábbi rövidítéseket alkalmazza a felhívásban: Ajánlatkérő rövidítése – AK; Ajánlattevő rövidítése
– AT; dokumentáció rövidítése - KD; 321/2015 Korm. rendelet rövidítése - Kr.; bekezdés - bek.
13. A II.2.7) ponthoz: A szerződés az utolsóként aláíró fél aláírásának napján lép hatályba.
14. AK a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza.
15. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § szerint teljeskörűen biztosítja.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Szegedi Tudományegyetem (20297/2022)
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: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308650206
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baranyainé Dr. Fialka Magdolna
Telefon: +36 62544253
E-mail: baranyaine.fialka.magdolna@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62544253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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/EKR001342112022/reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

869

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/EKR001342112022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
SZTE Szem.Kl. steril légtech.rendszer kialakítása
Hivatkozási szám: EKR001342112022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

870

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a közbeszerzési Műszaki leírásban részletezett műszaki tartalmú és mennyiségű
SZTE SZAKK Szemészeti Klinika steril légtechnikai rendszer kialakítására a vonatkozó kiviteli tervek alapján.
Az árazatlan költségvetést, valamint a részletes műszaki leírásokat és terveket Ajánlatkérő elektronikusan,
az https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001342112022/reszletek alatt teszi elektronikusan
elérhetővé, teljes terjedelemben.
Amennyiben a közbeszerzési dokumentum (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra,
műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, bizonyos eredetű vagy
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés
mellett a "vagy azzal egyenértékű" kifejezést is érteni kell, mely alapján az ajánlatkérő köteles elfogadni az
egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
Amennyiben az ajánlattevő a Kbt.-vel összhangban műszakilag egyenértékű megajánlást kíván tenni,
az ezzel érintett tétel/tételek mellett/mögött köteles konkrétan feltüntetni a műszakilag egyenértékű
megajánlásának pontos anyag/termék/stb. megnevezését. Az ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással
érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a
szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t.
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 tárgya szerinti munkák – jellegük,
összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik alapján - szorosan kapcsolódnak
egymáshoz, a meghatározott folyamatok egymásra épülnek, melyet több ajánlattevő egyidőben nem
tudna teljesíteni.
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II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
SZTE Szem.Kl.steril légtech.rendszer kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45300000-0

Kiegészítő szójegyzék

45310000-3
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: SZTE SZAKK Szemészeti Klinika 6720 Szeged, Korányi fasor 10-11.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a közbeszerzési Műszaki leírásban részletezett műszaki tartalmú és mennyiségű
SZTE SZAKK Szemészeti Klinika steril légtechnikai rendszer kialakítására a vonatkozó kiviteli tervek alapján.
Nyertes ajánlattevő feladata az SZTE SZAKK Szemészeti Klinika második emeletén található 240 m2
alapterületű, 4 műtőből álló műtőblokkban steril légtechnikai rendszer kialakítása a mellékelt kiviteli
tervek alapján. Az átalakítással jelölt helyiségekben feladat a szükséges steril befúvórendszer és a
hozzá kapcsolódó légcsatorna rendszer kialakítása a szükséges építészeti, illetve elektromos szerelési
munkálatokkal, a terveken jelölt helyeken fotocellás ajtók beépítése a hozzájuk tartozó elektromos
szerelési munkálatokkal, a műtőblokk kiszolgálásához szükséges gépészet padlástérben történő
elhelyezése, installálása, a szükséges gépészeti, építészeti és elektromos szerelési munkálatok elvégzésével
Továbbá az átépítéssel érintett helyiségek teljeskörű helyreállítása, tisztasági festése, finomtakarítása.
Nyertes ajánlattevő feladatkörébe tartozik a helyiségek fertőtlenítése, NNK általi mintavétellel.
A részletes műszaki leírást a IX fejezet és a külön mellékletként csatolt műszaki tartalom tömörített mappa
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1) Többletjótállás (36 hónapon felüli vállalás: min. 0 - max.24 hónap, előny a
több) 10
2 2) M/2.1. szakember (MV-É) többlettapasztalata (min. 0 – max. 36 hónap, előny a több) 5
3 3) M/2.2. szakember (MV-ÉG) többlettapasztalata (min. 0 – max. 36 hónap, előny a több) 10
4 4) M/2.3. szakember (MV-ÉV) többlettapasztalata (min. 0 – max. 36 hónap, előny a több) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1) Vállalkozói díj tartalékkeret nélkül(nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
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II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.5) pont kiegészítése:
Ár szempont: 1) Vállalkozói díj tartalékkeret nélkül (nettó HUF; előny az alacsonyabb)
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), h)-k) és
m) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak.
A Kbt. 74.§ (1) bek. b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót,
illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás
során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése
alapján az ajánlattevőknek ajánlatukban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy nem
tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőknek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja
szerint kell igazolniuk.
A kizáró okok igazolása körében az ajánlattevők kötelesek figyelembe venni a közbeszerzési eljárásokban
az alkalmasság és kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a
kizáró okok igazolásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §- ában foglaltakat.
Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) jelen eljárásban az igazolás
során nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. Korm. rendelet
7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban
foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok
igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az
ajánlattevő felel.
Alkalmazandó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bek. Ajánlattevők kötelesek benyújtani a Kbt. 67. §
(4)
bekezdése szerinti nyilatkozatot. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdései szerinti
öntisztázás lehetőségére.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a); 41/A. § (1), (3)-(5); 65. § (12); 69. § (11a); 114/A. §
bekezdéseire.
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Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi és gazdasági alkalmassági
feltételt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 114/A. § alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles
igazolni, hogy ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, azaz az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat köteles az ajánlatban megadni.
M/1. Csatoljon referenciaigazolást a 321/2015. (X.30) Korm. r. 21. § (2) bek. a) pontja alapján az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (azaz visszafelé számított 60 hónapban) –
de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított nyolc évben (azaz visszafelé
számított 96 hónapban) – megkezdett legjelentősebb épületépítési és/vagy épületbővítési és/vagy
épületfelújítási munkára vonatkozóan - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés alapján,
legalább az alábbi tartalommal:
- az elvégzett munka tárgya;
- a teljesítés mennyisége;
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja - év/hónap/nap pontossággal);
- a teljesítés helye;
- nyilatkozat a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségről;
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, kapcsolattartó neve, elérhetősége.
M/2. Nyilatkozatban mutassa be legalább 3 fő szakemberét, a megnevezésük, képzettségük vagy
végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, valamint a szakemberek által aláírt önéletrajzok
csatolásával, akik a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházás (épületépítési és/vagy épületbővítési
és/vagy épületfelújítási munka) teljesítésében részt vesznek. /321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2)
bek b)/. A nyilatkozatnak tartalmazni kell legalább a szakember nevét, annak a pozíciónak a megjelölését,
amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja, szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezését,
szakember jelenlegi jogviszonyát a megjelölt szervezettel. (EKR űrlap)
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlanság: Az ajánlattevő műszaki-szakmai
szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző öt –
de legfeljebb nyolc – évben legfeljebb egy darab szerződésszerűen teljesített referenciával, amelynek
keretében legalább összesen 170 nm nettó hasznos alapterületű egészségügyi intézményben építési
és/vagy bővítési és/vagy felújítási munkát végzett, mely tartalmazott építészeti és elektromos szerelési,
valamint légtechnikai rendszer szerelésére vonatkozó gépészeti munkákat is.
Egészségügyi épület alatt Ajánlatkérő az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § g) pontja
szerinti fogalmat érti.
Az alkalmasság igazolása legfeljebb egy szerződéssel teljesíthető.
M/2. Alkalmatlanság: Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik
a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházás teljesítésében részt vevő legalább 3 fő szakemberrel az
alábbiak szerint:
M/2.1. legalább 1 fő felelős műszaki vezető, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti, építési
szakterületen MV-É jelű (Kr. 1. melléklet, VI./1. rész, 2. pont) jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez
szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel;
M/2.2. legalább 1 fő felelős műszaki vezető, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti,
építménygépészeti szakterületen MV-ÉG jelű (Kr. 1. melléklet, VI./2. rész, 3. pont) jogosultsággal, vagy
annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel;
M/2.3. legalább 1 fő felelős műszaki vezető, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti,
építményvillamossági szakterületen MV-ÉV jelű (Kr. 1. melléklet, VI./2. rész, 5. pont) jogosultsággal, vagy
annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel;
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A szakemberek között az átfedés megengedett, azaz ugyanazon szakember több pozícióra is jelölhető,
amennyiben az adott szakember több követelménynek is megfelel. Az időben párhuzamosan végzett
tevékenységek vonatkozásában szerzett gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember
szakmai tapasztalatába. Egyenértékű képzettség esetében az egyenértékűséget igazoló dokumentum
benyújtása szükséges.
Amennyiben az ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek a Kbt. 67. § (3) bekezdése szerint más
szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatával egyidőben be kell nyújtania a kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az alkalmassági minimumkövetelmények teljesítésére vonatkozó
adatokat.
Az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek 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:
Jótállás: 36 hónap
Késedelmi kötbér mértéke: a nettó vállalkozói díj 1%-a/naptári nap, legfeljebb a nettó vállalkozói díj 20%-a
Meghiúsulási kötbér mértéke: a teljes nettó vállalkozói díj 20%-a.
Vevő késedelme esetén a Ptk. 6:155. §-a alkalmazandó.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elmaradásával, illetve a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos
biztosítékot köt ki az alábbiak szerint:
Teljesítési biztosíték: A nyertes ajánlattevő a Kbt. 134. § (2) bekezdés alapján a szerződés szerinti –
tartalékkeret és ÁFA nélkül számított - ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű, a szerződés
teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot – a Kbt. 134. § (4)
bekezdése szerint - köteles a szerződés hatálybalépésének időpontjára és az ajánlatkérő által elfogadott és
igazolt teljesítésig, azaz az utolsó teljesítésigazolás kiállításáig az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.
Jótállási biztosíték: A nyertes ajánlattevő a Kbt. 134. § (3) bek alapján a szerződés szerinti - tartalékkeret
és ÁFA nélkül számított - ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű, hibás teljesítéssel kapcsolatos
igények teljesítésére kikötött biztosítékot - a Kbt. 134. § (4) bekezdése szerint – köteles a jótállási
kötelezettség kezdetének, azaz a teljesítésigazolás kiadásának időpontjában az ajánlatkérő rendelkezésére
bocsátani.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás, a számlázás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
Számlázás: Az ajánlatkérőként szerződő fél 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására az igazolt
teljesítést követően biztosít lehetőséget, az alábbiak szerint:
- 1. sz. részszámla: a vállalkozási díj 15 %-áról, a műszaki ellenőr által igazolt 15 %-os teljesítésnél
- 2. sz. részszámla: a vállalkozási díj 20 %-áról, a műszaki ellenőr által igazolt 35 %-os teljesítésnél
- 3. sz. részszámla: a vállalkozási díj 20%-áról, a műszaki ellenőr által igazolt 55 %-os teljesítésnél
- 4. sz. részszámla: a vállalkozási díj 25%-áról a műszaki ellenőr által igazolt 80%-os teljesítésnél
- végszámla: a vállalkozási díj fennmaradó 20%-ról, a műszaki tartalom 100%-os megvalósítása esetén, a
sikeres átadás-átvételt követően.
Alkalmazható a Kbt. 27/A. §-a. Az építés engedélyköteles, a közbeszerzés tárgya szerinti munka a fordított
adózás hatálya alá tartozik.
A számlák ellenértékének kifizetésére a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseinek figyelembevételével, és a Kbt.
135. § alkalmazásával 30 napon belül kerül sor, átutalással.
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A szerződés teljesítése során alkalmazandó a Kbt. 135. § (1), (3), valamint (5)-(6) bekezdései szerinti
előírások is.
Amennyiben a nyertes Ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a Ptk. 6:130.§ (1)-(2)
bekezdéseitől eltérően a számlák kifizetése a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 32/A. §-a szerint kerül sor, szintén
átutalással.
Előlegfizetés: Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bek. szerint a szerződésben foglalt – tartalékkeret és az általános
forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő összegű előleget biztosít,
biztosíték rendelkezésre bocsájtása nélkül. Az előleg a végszámlából kerül elszámolásra.
Ajánlatkérő a nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet biztosít.
A részletes fizetési feltételeket a VIII. fejezet Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (Kbt. 35. § (8))
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
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Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/10/10 (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: 2022/10/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR001342112022/reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII.19.) Korm.r.15.§(2),
a Kbt.68.§(1b)-(1c) bek alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR az ajánlattételi határidő lejártát
követően kettő órával később kezdi meg. A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben
Ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Ajánlatkérő
felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy jelen közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján
feltételesen írja ki. Az ajánlatkérő állásfoglalást kért az NNK-tól a műtőblokk területének önjáró robotokkal
történő sterilizálásának alkalmazhatóságára vonatkozóan. Amennyiben az NNK állásfoglalása szerint az
önjáró robotokkal történő technológia alkalmazható a műtőblokk sterilizálására azt Ajánlatkérő olyan
körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, továbbá eredményes
eljárás esetén a szerződés megkötésére, vagy hatályba léptetésére vagy teljesítésére képtelenné válása
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okaként hivatkozhat. A szerződés azon a napon lép hatályba, amikor Ajánlatkérőként szerződő fél értesíti a
nyertes Ajánlattevőt az NNK állásfoglalásáról.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Ajánlati ár: fordított arányosítás, többletjótállás: egyenes arányosítás, szakemberek többlettapasztalata:
egyenes arányosítás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1) Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) és 41. § (1) bek. alapján az eljárást elektronikus úton, az
Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (továbbiakban: EKR) bonyolítja le, az elektronikus közbeszerzés részletes
szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet szabályai szerint (továbbiakban: e-Kr.). Az EKR használatával
kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/.
2) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és az ajánlattételhez az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az
Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az EKR rendelet szerint kizárólag
az EKR rendszerben regisztrált Ajánlattevők részére biztosítja.
3) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén
rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni a Kbt. 41/
A. § (3) bek. alapján.
4) Közös ajánlattétel esetén a meghatalmazásra vonatkozó előírásokra a Kbt. 35. § (2a) és 41/A. § (5) bekezdései az
irányadóak.
5) Helyszíni bejárás helye/ideje: találkozó SZTE SZAKK Szemészeti Klinika 6720 Szeged, Korányi fasor 10-11.
épület portáján. Időpontja: 2022. szeptember 28. (szerda) 13:30 óra (CET). A helyszíni bejáráson az orrot és szájat
eltakaró maszk használata a klinika területén kötelező! A műtői területre történő belépés érdeklődő gazdasági
szereplőnként 1 fő részére biztosított, a többi érintett területen létszámkorlát nincs.
6) Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban valamely dok. nem magyar nyelven került csatolásra – kivéve
a termékismertetőket, úgy azt az Ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. Ajánlatkérő
Ajánlattevő általi fordítását elfogadja.
7) Az ajánlat benyújtásának formai követelményei: alkalmazandó fájlformátum: pdf., excel, word, fájlméret: az EKR
rendszer által meghatározottak szerint.
8) Kiegészítő tájékoztatás kérhető a Kbt. 114. § (6) bek. szerint.
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9) Az ajánlatnak tartalmaznia kell felolvasólapot, az Ajánlattevő Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti
nyilatkozatát, nemleges tartalommal is, továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdés, és Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti
nyilatkozatokat. A külön ki nem emelt dok-kat, melyeket a Kbt. és a KD előír.
13) Ajánlattevő csatolja az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányát/aláírás-mintáját a KD-ban rögzítettek
szerint.
14) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X.30) Korm.rend. 13. §-a is irányadó.
Nemleges nyilatkozat csatolása is kötelező.
15) Ajánlattevők az ajánlatukban árazott költségvetést kötelesek csatolni a KD-ban előírtak szerint.
16) Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy - nyertessége esetén - a közbeszerzés tárgyára
kiterjedő legalább 10 millió Ft/káresemény és 100 millió Ft/év biztosítási értékű szakmai felelősségbiztosítási
szerződést fog kötni vagy ilyen szerződését kiterjeszti/fenntartja. /322/2015. (x.30.) Korm. rend. 26. §/. A
nyertes ajánlattevőnek a felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolást (kötvényt) legkésőbb a szerződés
hatálybalépését követő 10 napon belül kell bemutatnia.
17) Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az üzleti titokról (EKR űrlap), a munkaterület rendben tartásáról, továbbá
hogy gyártói teljesítménynyilatkozattal rendelkező építési termékek kerülnek felhasználásra, beépítésre.
18) Ajánlattevő az ajánlatban köteles csatolni a szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatait minden esetben,
önéletrajzokat, végzettséget igazoló dokumentumokat (adott esetben).
19) Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (4) és (5) bek. szerinti az értékelést követően végzi el az ajánlat(ok) bírálatát a Kbt.
69. § (1)-(2) bek-ben foglaltaknak megfelelően, szükség szerint elvégezve a Kbt. 71-72. §-aiban foglalt eljárási
cselekményeket.
20) Ajánlatkérő az alkalmassági feltételt és igazolási módját (M/1. és M/2.) a minősített ajánlattevői jegyzékbe
történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
21) Irányadó idő: CET
22) Irányadó jogszab-k: Kbt., 321/2015.(X.30.)Kr., 424/2017.(XII.19.)Kr., 322/2015.(X.30.)Kr., Ptk., 266/2013.(VII.11.)Kr.
23) FAKSZ: Macsek Bernadett (lsz:01007), Dr. Nagy Paulina (lsz:01043)
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Tokaj Város Önkormányzata (19840/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tokaj Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15726449205
Postai cím: Rákóczi Út 54.
Város: Tokaj
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3910
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Posta György polgármester
Telefon: +36 47352752
E-mail: alexandra.keresztes@tokaj.hu
Fax: +36 47352752
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://tokaj.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://tokaj.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/EKR001192942022/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/EKR001192942022/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:
Parkoló és közpark Tokajban
Hivatkozási szám: EKR001192942022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

881

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tokaj, Serház u. hrsz.: 377/2; 379
Tokaj városa két évvel ezelőtt megvásárolta a tüzéptelep északnyugati oldalán lévő üres telekterületet
parkolóépítés céljából. A szűk területre 45 fokos beállókkal lett kiépítve a parkoló, ami jót tett a
környéknek, de nem látja el az igény szerinti színházi és kultúrközponti funkciókhoz rendelhető és egyéb
városi parkolási igényt. A színház melletti egyirányú úttal párhuzamosan egy rövidebb egyirányú út
nyitás adott alkalmat erre a fajta parkolóépítésre. A parkolók közt négyzetes levendulaágyások valósultak
meg. Ezt a parkoló formát folytatja tervünk keleti irányba úgy, hogy 28 új személygépkocsi vagy 15
személygépkocsi és 3 busz parkolhasson. A „használati vagylagosság” tehát alapjáratban 28 szgk.
parkolása megoldott, de a nagyobb rendezvényekkor előre el lehet keríteni helyet 3 db busz parkolásának.
A levendulaágyások ismétlődnek és faültetési helyek is jelölve vannak. A park északi és déli részén 12-12
parkoló épül keleten is és nyugaton is, tehát összesen 4x12=48 személygépkocsi merőleges parkolására
alkalmas terület jön létre. Így a teljes parkolószám: 90 személygépkocsi vagy más csoportosításban 77
személygépkocsi és 3 busz (lásd útterven). A parkban több elszórt hársfa kerül a két sor parkoló közé (lásd:
kertészeti munkalap). A park központi elemeként a kis teresedésen Tokaj város 8 testvérvárosának zászlója
kerül elhelyezésre. Ez nagy fontosságú (Ruszt város főterén is ott van Tokaj címere). A park keleti oldalán
egy későbbi köztéri szobor elhelyezésének lehetőségét is tartalmazza a terv.
A parkolót befogadó park a környező utcák zöldfelületét gazdagítja, a cél, hogy egy karakteres hársliget
jöjjön létre a belvárosban, ezzel menedéket adva a méheknek és az árnyat kereső gyalogosoknak. A
parkban ligetesen telepített hársfák (Tilia tomentosa ’Szeleste’) dominálnak, az alattuk elterülő, több
évszakban díszítő cserje és évelő ágyak őket emelik és egészítik ki. A területen keresztül fut egy sétány,
mely meandezerző vonalvezetésű gyalogos útból és a mellette elhelyezett pihenőkből áll. A pihenők
pergola szerkezetűek, padokkal kiegészítve. A sétány mentén két ivókút is helyet kapott.
A közbeszerzés opciós tételt is tartalmaznak: Építész és Kertész területen.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
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Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A tárgyi eljárás során a felújítási feladatok összefüggnek, a
munkanemek egymásra épülnek, funkcionálisan egy egységet képeznek, ezért technológiai szempontból
nem volt célszerű biztosítani a részajánlattétel lehetőségét az ajánlattevők számára.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Parkoló és közpark Tokajban
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Tokaj, Serház u. hrsz.: 377/2; 379
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tokaj, Serház u. hrsz.: 377/2; 379
24+24+28 =76 új parkolóállás (ebből 2 állás akadálymentesített)
Leyer gkval járható térköves burkolat (útalappal): 2345m2
Leyer gkval nem járható (járda) burkolat (alappal): 385 m2
Barabás téglakő járda burkolat (alappal): 260 m2
szegélyek:
kiemelt: 758 m
süllyesztett: 185 m
„K”: 43 m
egyéb (kerti): 232m
akácfa pergola 4,90*5,20*2,65m (beton pontalapokkal): 3db (opcionális)
elektromos töltőállomás: 2 db
kandeláberek:
3,5 m: 2 db
3,5 m felújítás:7 db
4,1 m:16 db
6,0 m: 4 db
1,1 m: 8 db
fa ültetés:17 db (+17 db opcionális)
egyéb növény ültetés:1092 db (+1093 db opcionális)
gyepesítés: 32 m2
andezit szórt burkolat (alappal, szegéllyel): 40,7 m2
pad: 4 db (+6 db opcionális)
hulladékgyűjtő: 2db (+6 db opcionális)
zászlótartó: 0 db (+8 db opcionális)
kerékpártároló: 5 db (+12 db opcionális)
ivókút:0 db (+2 db opcionális)
infotábla:0 db (+1 db opcionális)
~2 m magas kerítés építés (zsalukőből, mészkő burkolattal, 5db kő sztélével, 1db vaskapuval): 40m
A kivitelezés opciós tételt is tartalmaznak: Építész és Kertész területen.
Amennyiben a felhívás vagy a dokumentáció bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű
és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden
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esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette
(az 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 Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (építésvezető/
projektvezető; min. 0, max. 10 db projekt) 10
2 Többlet jótállás időtartama kötelező 24 hónapon felül (min 0 - max 36 hónap) 10
3 Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (közlekedési építmények/ műszaki vezető; min. 0,
max. 10 db projekt) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 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: A ponthatárok közötti pontszám
megadásának módszere:Az ajánlati ár esetében fordított arányosítással történik a pontszámok kiosztása:
mivel a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a
maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi
elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. (A Közbeszerzési Hatóságnak
az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok
elbírálásáról szóló útmutatója - KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21. - alapján.).Részletesen a csatolt
közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A kivitelezés opciós tételt is tartalmaznak: Építész és Kertész területen. Az opciós tételeket
külön költségvetésben kezeli az Ajánlatkérő, de ajánlati árként egy összegben - a többi költségvetési
tétellel - kell megani a felolvasó lapon. Az Iratminta tartalmazza a részletező árajánlatot.
Opció (1) Építész: koszignációs tételek U1, U2, U3, U4, U5, U6 mely Köztéri padokat, Hulladékgyűjtót,
Zászlótartó rudat, kerékpár tárolót, Ivókutat és Információs táblát tartalmaz.
Opció (2) Kertészet: 27 négyzetméteres Pergola építése, növények telepítése
akácfa pergola 4,90*5,20*2,65m (beton pontalapokkal): 3db (opcionális)
fa ültetés:17 db opcionális
egyéb növény ültetés: 1093 db opcionális
pad: 6 db opcionális
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hulladékgyűjtő: 6 db opcionális
zászlótartó: 8 db opcionális
kerékpártároló: 12 db opcionális
ivókút: 2 db opcionális
infotábla: 1 db opcionális
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt
az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m)
pontja szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján
az ajánlatkérónek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevót, alvállalkozót vagy (adott
esetben) az alkalmasság igazolásában részt vevó szervezetet, aki
a) a felhívásban előírt kizáró okok [ Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja] hatálya alá
tartozik;
b) részéról a kizáró ok az eljárás során kóvetkezett be.
A Kbt. 74. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkéró kizárhatja az eljárásból a) azt az ajánlattevót,
aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés], b) azt az ajánlattevót,
aki ajánlatában olyan származású árut ajánl , amely számára nem kell nemzeti elbánást
nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés].
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdése által hivatkozott Kbt.
67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, illetőleg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontjára vonatkozóan a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdésében meghatározottak szerint kell a
részletes adatokat megadni. A 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 a Korm. rendelet 7. §
szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési
dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak,
és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása
tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban
foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése
alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A kizáró okokra és adott
esetben az alkalmassági kóvetelményekre vonatkozóan a kózbeszerzés megkezdését
megelózóen kiállított igazolások is benyújthatóak a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (7)
bekezdése szerinti elóírás alapján. Ajánlattevó a Kbt. 64. §-a alapján élhet az óntisztázás
lehetóségével a kizáró okok tekintetében. A Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében foglalt esetben a
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gazdasági szereplónek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy mely korábbi eljárásban
benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1. Előzetesen Ajánlattevőnek – a Kbt. 67. § (2)
bekezdése és a 114. § (2) bekezdése alapján – az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell arról,
hogy megfelel a P.1 pontban előírt alkalmassági követelménynek. Utólagosan a Kbt. 69.§ (4)-(6)
bekezdése alapján Ajánlatkérő felhívására, a P.1 pontban előírt alkalmassági követelmény
igazolására, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján szükséges
benyújtani a felhívás feladását megelőző előző három mérlegforduló nappal lezárt üzleti évre
vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (mélyépítési beruházás) származó - általános forgalmi
adó nélkül számított – árbevételről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor
jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az
igazolás tekintetében irányadó a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 19.§ (3) bekezdése is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés a) pontja
alapján alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha az előző három mérlegforduló nappal
lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (mélyépítés beruházás) származó - általános
forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri összesen legalább a 140.000.000.-forintot
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1. Előzetesen, az ajánlat benyújtásakor Ajánlattevő a Kbt.
114.§ (2) bekezdése alapján köteles az
alkalmassági feltételeknek való megfelelésről nyilatkozni. Utólagosan, ajánlatkérő felhívására a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
21.§ (2) bekezdés a) pontja, 21.§ (2a) bekezdésének a) pontja, illetőleg a 23.§ , továbbá a Kbt. 69.
§ (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani a
szerződést kötő másik fél által adott igazolást (korábbi megrendelőtől származó referencia
igazolás) , melyben meg kell adni legalább az alábbi adatokat:
- az építési beruházást végző gazdasági szereplő(k) neve, székhelye;
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, képviselőjének neve, elérhetőségei;
- az építési beruházás tárgya, mennyisége, illetőleg az elvégzett munkák felsorolása, melyből
megállapítható az alkalmasság minimum
követelményeinél előírt feltételeknek történő megfelelés;
- teljesítés ideje a kezdési és befejezési időpont pontos (év/hónap/nap) megjelölésével;
- a teljesítés helye;
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
A bemutatásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell minden olyan adatot, amely
alapján az előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés egyértelműen
megállapítható.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja alapján alkalmas
az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját
megelőző 60 hónapban (5 év) teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 96
hónapon (8 év) belül legalább 1.800 négyzetméter térköves burkolat és / vagy téglakő burkolat
kivitelezési , (szerződésszerűen teljesített járda és / vagy parkoló és/vagy út, építés és/vagy felújítás)
munkáira vonatkozó referenciával, melynek teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt. Az előírást 1 szerződéssel lehet teljesíteni.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
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A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A Ptk. VI. Könyv XXVI. Fejezet szerinti biztosítékok: Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel
kötendő szerződésben az alábbi
szerződést megerősítő biztosítékokat és egyéb szerződési biztosítékokat köti ki:- késedelmi
kötbér
- meghiúsulási kötbér
Késedelmi kötbér (Ptk. 6 :186.§): A késedelmes teljesítés esetén fizetendő késedelmi kötbér
mértéke a késedelemmel érintett nettó ajánlati ár 0,5%-a / késedelmes nap, melynek
maximális mértéke a szerződéses ellenérték 10%-a. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a
maximumát, úgy Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetőleg a
szerződéstől elállni.
Meghiúsulási kötbér (Ptk. 6:186.§): Megrendelő a szerződés teljesítésének elmaradása esetére
meghiúsulási kötbért köt ki. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 20%-a,
melyet Ajánlatkérő értesítésére, 15 napon belül kell Vállalkozónak megfizetni. A Ptk. VI. Könyv
XXIV. Fejezet szerinti jótállás: Nyertes ajánlattevőnek 24 hónap jótállást kell vállalnia, mely
időtartam alatt az esetleges meghibásodások javítása, elhárítása díjtalan. A jótállási idő alatt
fellépő hiányosságot, hibát haladéktalanul a nyertes ajánlattevő tudomására kell hozni, a
nyertes ajánlattevő pedig köteles haladéktalanul
– az értesítést követő első munkanaptól
– intézkedni, a hibát, hiányt kiküszöbölni.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A megrendelő a rendelet alapján a minimum 30 % előleget fizet. Az előleget köteles az első három
résszámlában elszámolni.
1. részszámla: legalább 15%-ot elérő igazolt teljesítés esetén a teljesítéssel arányos ellenérték erejéig
2. részszámla: legalább 30%-ot elérő igazolt teljesítés esetén további, a teljesítéssel arányos ellenérték
erejéig
3. részszámla: legalább 50%-ot elérő igazolt teljesítés esetén további, a teljesítéssel arányos ellenérték
erejéig
4. részszámla: legalább 75 %-ot elérő igazolt teljesítés esetén további, a teljesítéssel arányos ellenérték
erejéig
5. részszámla: legalább 85%-ot elérő igazolt teljesítés esetén további, a teljesítéssel arányos ellenérték
erejéig
6.végszámla: igazolt 100%-ot elérő teljesítés esetén.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem írja elő közös ajánlattevők esetében gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés tervezet a dokumentáció részét képezik. A szerződéses feltételek közül különösen fontos a
5.12 és 14.10 pontok.
5.12. A megrendelő a tételes költségvetés – mely a szerződés mellékletét képezi – Opcionális tétel Építész
( opció1) és az Opcionális tétel Kertész ( opció 2) tételekként jelöli meg. Az opciós költségvetésben
szereplő tételek teljesítését a megrendelő csak külön nyilatkozatban erősíti meg de legkésőbb a szerződés
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hatálybalépésekor nyilatkozik róla. Forráshiány esetén a tételek részben vagy egészben nem kerülnek
beépítésre.
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: 2022/10/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (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: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/10/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR001192942022
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR
az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi
határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés
időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. A bontási eljárás tekintetében irányadó a Kbt. 68.§-a
és a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15.§-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
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
támogatásra irányuló igényt (többletforrás igénylés) fog benyújtani a rendelkezésre álló fedezet
kiegészítésére az eljárás sikeres lefolytatását követően.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 2.000.000 Ft
A befizetés helye: közbeszerzést lebonyolító fizetési számlaszáma
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10918001-00000082-63690019
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: a biztosíték rendelkezésre
bocsátását igazoló irat csatolása az ajánlat
benyújtásával egyidejűleg (az igazolás tartalmára vonatkozó előírásokat karakterkorlát miatt a
közbeszerzési dokumentáció tartalmazza)
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
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VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
ajánlati ár: fordított arányosítás; szakember tapasztalata, többletjótállás: egyenes arányosítás;
karakterkorlát miatt a módszerek leírását a dokumentáció tartalmazza
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerúló
ósszes kóltséget, kockázatot Ajánlattevó viseli.
2. Kózós ajánlattétel esetén a kózós ajánlattevók kótelesek maguk kózúl egy, a kózbeszerzési
eljárásban a kózós ajánlattevók nevében eljárni jogosult képviselót megjelólni. A kózós
ajánlattevók egyúttmúkódési megállapodását az ajánlathoz kell csatolni, melynek tartalmai elemei:
- közös ajánlattevők neve, székhelye (címe)
- közös ajánlattételre vonatkozó egyértelmű megállapodást
- vezető tag (Kbt. 35. § (2) bekezdése szerint eljárni jogosult), és a további tag(ok) egyértelmű
megjelölése
- egyetemlegesen és korlátlanul felelősségre vonatkozó egyértelmű kötelezettségvállalást
- a teljesítés megosztását/részesedés mértékét
- meghatalmazást, hogy vezető tag az EKR-ben teendő nyilatkozatok esetében a közös ajánlattevők
nevében eljárhat.
A Kbt. 35.§ (7) bekezdése alapján a közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők közül az ajánlattételi határidő
lejárta után valamely gazdasági szereplő kiválása esetén a fennmaradó gazdasági szereplők akkor vehetnek részt
az eljárás további részében, ha továbbra is megfelelnek az eljárásban előírt valamennyi alkalmassági feltételnek és
a változás nem jár a verseny tisztaságának sérelmével.
3. Ajánlatkéró az ajánlattevó, illetóleg a kózós ajánlatot tevó nyerteseknek nem kóti ki, illetóleg
kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).
4. A kózbeszerzési dokumentumokban megadott valamennyi határidó kózép-európai (CET) idó szerint
értendó.
5. A kúlónbózó devizák forintra tórténó átszámításával ósszefúggésben a felhívás
feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott HUF/deviza árfolyamokat
kell alkalmazni. Az ajánlatban szerepló, nem magyar forintban megadott ósszegek tekintetében az
átszámítást tartalmazó iratot az ajánlathoz kell csatolni.
6. Az ajánlattétel nyelve: magyar. Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvú dokumentum kerúl
becsatolásra, az ajánlattevó kóteles annak ajánlattevó általi fordítását is az ajánlathoz csatolni.
7. Ajánlatkéró a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.
8. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben elóírt teljes kórú felelósségbiztosítás mértéke: legalább 100
millió Ft/év és legalább 50 millióFt/káresemény. A felelósségbiztosítás igazolása kizárólag a nyertes
ajánlattevó feladata. Ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 10 munkanapon belül
felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által előírt
mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.
9. Ajánlatkéró felhívja ajánlattevó figyelmét, hogy a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1)
bekezdése szerinti szakmai ajánlat benyújtása kótelezó. A szakmai ajánlat fogalmát a Kbt. 3. § 37.
pontja határozza meg. A szakmai ajánlat tartalmi eleme: ÁRAZOTT TÉTELES KÖLTSÉGVETÉS (szkennelt, aláírt,
pdf formátumban, továbbá e mellett a kiadott szerkeszthetó excel formátumban is) és az értékelési
részszempont esetében- dokumentáció VI.pontban 2. és 3. értékelési szempontaz Iratminták dokumentumban
található SZAKEMBER BEMUTATÁSA (felolvasólap szerinti adat

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

890

alátámasztására) Szakmai önéletrajz című dokumentum pdf. aláírt formátumban. A szakmai ajánlat tartalmi
elemeinek
hiánya a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
10. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény, annak végrehajtási rendeletei, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól
szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak.
11. Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának
feltételeit és igazolását ( III.1.2., III.1.3) a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozza meg.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § alapján elfogad elektronikus számlát.
13. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Adorján Borbála, lajstromszáma: 01062.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (20235/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 27084377251
Postai cím: Schweidel Utca 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fail Kinga
Telefon: +36 13819400
E-mail: beszerzes@vbuzrt.hu
Fax: +36 13819401
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vbuzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Magyar Honvédség Parancsnoksága
Nemzeti azonosítószám: 15839819251
Postai cím: Mészáros Lázár Utca 2
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy
Telefon: +36 14741346
E-mail: mh.pk@mil.hu
Fax: +36 14741346
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedelem.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis
Nemzeti azonosítószám: 15714132251
Postai cím: Újszász Utca 37-39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dolányi Sándor ezredes
Telefon: +36 13984526
E-mail: mh.arb@hm.gov.hu
Fax: +36 14012321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hovedelem.hu
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A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
x Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001364882022/reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001364882022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
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Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: A Kbt. 5.§ (1) bekezdés b) pontja szerint
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: központi beszerző szerv védelem terén
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Nagykonyhai berendezések beszerzése 2022
Hivatkozási szám: EKR001364882022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42214000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Eljárás megnevezése: Nagykonyhai berendezések beszerzése 2022
Közbeszerzés tárgya: Kombi 20 tálcás sütő-pároló gázos kivitelben
Műszaki paraméterek:
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•Analóg panellel vezérelt kombi sütő-pároló gázos kivitelben
• Legalább 3 főzési mód
• állítható sebességű ventillátor
• váltakozó irányban forgó ventilátor
•belső világítás
•Kapacitás: 20 db tepsi (GN1/1 tálcaméret)
•180 fokban nyíló ajtó, amelynek belső üveges kihajtható a tisztításhoz
•Víz csatlakozás: 3/4"
•Rozsdamentes acél szerkezet
•A sütőtér gyors lehűtő rendszerrel ellátott
•Tálca méret: GN 1/1
•Sínek közötti távolság: 60-70 mm
•Elektromos teljesítmény: 1200 - 1500 W
•Elektromos csatlakozás: 220Volt / 50Hz
•Gáz teljesítmény: 28-30 kW
•Szélesség: 850-1000 mm
•Mélység: 1000-1200 mm
•Magasság: 1800-1900 mm
•Saját tömeg: maximum 460 kg
A részletes feltételeket, műszaki és egyéb elvárásokat/paramétereket a közbeszerzési dokumentumok (KD)
és a műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Részajánlattétel nem biztosított, tekintettel arra, hogy egy
fajta termék kerül beszerzésre.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Nagykonyhai berendezések beszerzése 2022
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42214000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: MH Anyagellátó Raktárbázis Központi Raktár 1095 Budapest, Soroksári út
152.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tárgy: Nagykonyhai berendezések beszerzése 2022 - Kombi 20 tálcás sütő-pároló gázos kivitelben
Mennyiség: 3 darab
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

895

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: nettó összesen ár (Ft) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint, a legalacsonyabb árat megjelenítő
szempontok szerint értékeli.
Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: Ajánlati árként a Felolvasólapon a nettó összesen árat kell feltüntetni,
amely minden a közbeszerzési dokumentumokban előírt költséget kell, hogy tartalmazzon. Az AT-nek az
ellenszolgáltatást egy összegben, pozitív egész számmal forintban kell megajánlania.
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)
pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azokat, akikkel
szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok igazolása körében az ajánlattevők kötelesek
figyelembe venni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §- ában, valamint a Kbt. 114/A. § -ban foglaltakat.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése nyomán az ajánlattevőknek ajánlatukban egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) – k), és m) pontja
szerinti kizáró okok hatálya alá.
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Ajánlattevőknek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja
szerint kell igazolniuk. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) jelen
eljárásban az igazolás során nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a
321/2015. Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – EEKD-t nyújt be,
feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő
által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlattevők kötelesek benyújtani a Kbt. 67. § (4) bekezdése
szerinti nyilatkozatot. Az alkalmassági követelményeknek és a kizáró okok fenn nem állásának igazolása
körében ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére, a Kbt. 114/A. § (4) bekezdésben
foglalt kiegészítéssel. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, aki a felhívásban előírt
kizáró okok hatálya alá tartozik és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a Kbt. 64. §-ában, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)
bekezdésében foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 114./A § (1) bekezdése szerint ajánlatkérő
rögzíti, hogy a bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5)
bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásokat a gazdasági szereplőktől az ajánlatukban kéri be.
Erre tekintettel Ajánlatkérő a Kbt. 114/A § (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit alkalmazza, a 67. § (1) bekezdés,
a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem alkalmazza.
M1.) Az AT - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára - a Kr. 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján
rendelkezzen érvényes, elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől
származó, vendéglátóipari és/vagy konyhatechnológiai eszközök és/vagy berendezések forgalmazása és/
vagy kereskedelme és/vagy gyártása tevékenységi körre vonatkozó ISO 9001:2015, vagy azzal egyenértékű
szabvány szerinti minőségirányítási rendszerrel vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedés egyéb
bizonyítékával. Igazolás módja: érvényes, elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító
szervezettől származó, vendéglátóipari és/vagy konyhatechnológiai eszközök és/vagy berendezések
forgalmazása és/vagy kereskedelme és/vagy gyártása tevékenységi körre vonatkozó ISO 9001:2015,
vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti tanúsítvány egyszerű másolatának, vagy a minőségbiztosítás
érdekében tett intézkedés egyéb bizonyítékának benyújtása.
AK hivatkozik a Kr. 24. § (3) bekezdésére.
M2. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) be kell nyújtania – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b)
pontjára – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap)
belül megkezdett nagykonyhai berendezések tárgyban teljesített referenciá(ka)t, amely(ek) tartalmazza
(tartalmazzák) legalább az alábbi adatokat:
- a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hónap, nap pontossággal),
- a szerződést kötő másik fél adatai (név, székhely, kapcsolattartó neve, telefonszáma)
- a szállítás tárgya és mennyisége,
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az M2. pont szerinti alkalmassági követelményeket a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-ban rögzített
rendelkezés figyelembevételével kell igazolni.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
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vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha
közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha
közülük egy felel meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy követelményeket, amelyek igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Kapacitást biztosító
szervezet igénybevétele esetén az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
olyan szerződéses, előszerződéses, vagy más formában vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okíratát,
amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1.) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik vendéglátóipari és/
vagy konyhatechnológiai eszközök és/vagy berendezések forgalmazása és/vagy kereskedelme és/vagy
gyártása tevékenységi körre vonatkozó ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti, független
akkreditált szervezet által tanúsított minőségirányítási rendszerrel vagy a minőségbiztosítás érdekében
tett intézkedés egyéb bizonyítékával.
Az Ajánlatkérő az ISO 9001:2015 szabvánnyal egyenértékű tanúsításnak fogadja el bármely nemzeti
rendszerben akkreditált szervezettől származó, a beszerzés tárgyához illeszkedő (Vendéglátóipari és/
vagy konyhatechnológiai eszközök és/vagy berendezések forgalmazása és/vagy kereskedelme és/
vagy gyártása) tanúsítást, amennyiben az ISO 9001:2015, az ISO 9001 ágazat specifikus szabványa,
vagy nemzetközileg elfogadott minőségirányításra vonatkozó szabvány szerinti (például TL 9000
Minőségirányítási Rendszer (QMS)), vagy a katonai követelmények alapján kiépített és jogszabályban
notifikált tanúsító szervezettől, vagy NATO tagország kormányzati minőségbiztosítási szervezetétől
származó AQAP 2110 minőségirányítási rendszer tanúsítást/igazolást, vagy az akkreditált tanúsító vagy
jogszabályban notifikált szervezettől származó igazolást, hogy az auditot a kijelölt auditor(ok) elvégezték,
nemmegfelelőséget nem tapasztalt(ak), a tanúsítvány(igazolás) kiállítása folyamatban van.
A minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseinek egyéb bizonyítéka:
Az Ajánlatkérő a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedések egyéb bizonyítékának az alábbi
dokumentumokat fogadja el: a (Vendéglátóipari és/vagy konyhatechnológiai eszközök és/vagy
berendezések forgalmazása és/vagy kereskedelme és/vagy gyártása) tevékenységi körre vonatkozó
minőségirányítási kézikönyv és eljárások, valamint szerződés/megrendelés a (Vendéglátóipari és/vagy
konyhatechnológiai eszközök és/vagy berendezések forgalmazása és/vagy kereskedelme és/vagy
gyártása) tevékenységi körre vonatkozó minőségirányítási rendszer tanúsítására.
Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét, hogy amennyiben az alkalmassági követelménynek
akként kíván megfelelni, hogy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseinek egyéb bizonyítékait
ismerteti, abban az esetben is a szerződéskötés feltétele a bármely nemzeti rendszerben akkreditált
tanúsító szervezettől származó, a (Vendéglátóipari és/vagy konyhatechnológiai eszközök és/vagy
berendezések forgalmazása és/ vagy kereskedelme és/vagy gyártása) tevékenységi körre vonatkozó
az ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének érvényes
tanúsítványának megléte.
Az Ajánlatkérő az ISO 9001:2015 szabvánnyal egyenértékű tanúsításnak fogadja el bármely nemzeti
rendszerben akkreditált szervezettől származó, a beszerzés tárgyához illeszkedő tanúsítást:
- amennyiben az ISO 9001:2015, az ISO 9001 ágazat specifikus szabványa, vagy - nemzetközileg elfogadott
minőségirányításra vonatkozó szabvány szerinti (például TL 9000 Minőségirányítási Rendszer (QMS)), vagy
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- a katonai követelmények alapján kiépített és jogszabályban notifikált tanúsító szervezettől, vagy NATO
tagország kormányzati minőségbiztosítási szervezetétől származó AQAP 2110 minőségirányítási rendszer
tanúsítást/igazolást, vagy
- az akkreditált tanúsító vagy jogszabályban notifikált szervezettől származó igazolást, hogy az auditot a
kijelölt auditor(ok) elvégezték, nemmegfelelőséget nem tapasztalt(ak), a tanúsítvány(igazolás) kiállítása
folyamatban van.
M2. Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben (36
hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett legalább 1 darab nagykonyhai
berendezés szerződésszerű szállítását igazoló referenciával.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
- késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett szerződéses mennyiség nettó értékének 1 %-a /naptári nap,
maximális mértéke: 20 %
- meghiúsulási kötbér: az érintett szerződéses mennyiség nettó értékének 25 %-a Részletes
kötbérfeltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
A jótállás időtartama: 12 hónap
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetések devizaneme: magyar forint (HUF). A
nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő által igazolt teljesítést követően jogosult 1 db számlát benyújtani a
sikeres, hiánytalan átadás-átvételt követően a teljesített szállításról. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Részteljesítés nem biztosított.
A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1) és (2)
bekezdései szerint történik átutalással, a szerződéstervezetben részletezettek szerint. AK hivatkozik a Ptk.
6:155. §-ára, a Kbt. 27/A. §-ra. A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket, a fizetési– és
kötbérfeltételeket a KD részeként kiadott szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
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:
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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: 2022/10/05 (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: 2022/10/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszeren keresztül
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az EKR rendelet 15. § (2) bekezdés alapján az
elektronikusan beérkezett ajánlatok bontását az EKR végzi az ajánlattételi határidőt követően kettő órával
később. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdés szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve elérhetővé teszi
valamennyi ajánlattevő számára. EKR üzemzavar esetén ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKR rendelet 16.
§-ára.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

900

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. A tárgyi eljárás a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. alapján, elektronikusan kerül
lefolytatásra. A részletes szabályokat a KD tartalmazza.
2. Az ajánlatot elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani. Kérjük,
hogy az EKR-ben a dokumentumok/nyilatkozatok egyszerű elektronikus másolatait – azaz a nem elektronikus
űrlap formájában rendelkezésre álló nyilatkozatokat – szkennelt, .pdf vagy .xls fájlformátumban, (tömörített
formátum: .zip vagy .rar) benyújtani szíveskedjenek! Alkalmazandó a Kbt. 41/A. §-a.
3. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) szerint. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 11.§ (1)
érelmében az EKR-ben az AK-nek a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként kell létrehoznia a
felolvasólap mintáját, amelyet az AT az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
4. Az ajánlati árnak fix árnak kel lennie, amely tartalmaz minden járulékos költséget.
5. Az eljárás nyelve a magyar. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell
benyújtani, ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is köteles
elfogadni (Kbt. 47. § (2) bekezdés).
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6. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) e) szerinti eredménytelenségi okot.
7. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös
AT-k erre vonatkozó megállapodását.
8. Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés
teljesítéséhez.
9. Ajánlatkérő az eljárás során - összhangban a Kbt. 71. §-ban foglaltakkal - a hiánypótlás lehetőségét biztosítja.
Abban az esetben, ha AT hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági
szereplőre tekintettel lenne szükség újabb hiánypótlás elrendelésére, úgy ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) alapján e
gazdasági szereplő tekintetében teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.
10. AK az M1. és M2. alkalmassági követelményt a minősített ajánlattevői jegyzékhez képest szigorúbban
határozta meg.
11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön nem nevesített nyilatkozatokat is, melyeket a Kbt. és
végrehajtási rendeletei vagy a KD kötelezően előírnak.
12. AT nyújtsa be az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában
résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult)
aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az
ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására
vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással
ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni.
13. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles benyújtani a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
14. AT nyújtsa be a Kbt. 66. § (2), 66. § (6) szerinti nyilatkozatot.
15. A részletes tájékoztatást a benyújtandó dokumentumok, nyilatkozatok köréről a KD. 14.4. és 14.5. pontja
tartalmazza.
16. Az alvállalkozók bejelentése és bevonása vonatkozásában Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 138.§ (3) bekezdésére.
17. AK a tárgyi eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/A. §-ban foglaltakat, erre tekintettel a bírálat egyszakaszos és
valamennyi dokumentumot az ajánlattételi határidő lejártáig kéri benyújtani.
18. Az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
19. A szerződéskötés feltétele a 2011.évi CXCVI. tv. átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való
megfelelőségről szóló nyilatkozat megtétele.
20. Kiegészítő tájékoztatás kérhető a Kbt. 56. § szerint a Kbt. 114. § (6) bekezdésre figyelemmel.
21. AK a Kbt. 76.§ (5) bek. –vel összhangban a 76. (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontot alkalmazza, mivel a beszerezni kívánt termékekre vonatkozó összes követelmény a
műszaki leírásban meghatározásra került. A felhasználási célt figyelembe véve egyéb minőségi követelmények
nem határozhatók meg. A megadott paraméterek teljesítése esetén egyedüli szempontként az ár önmagában
biztosítja a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
22. A műszaki leírásban foglalt követelményeknek bármely módon meg nem felelő termék az ajánlat
érvénytelenségét eredményezi.
23. AT csatoljon ajánlatához magyar nyelvű termékleírást olyan részletezettséggel, amelyből megállapítható
a Műszaki leírásnak való megfelelőség (feltüntetve a megajánlott termék gyártóját, típusát). A termékleírás
tartalmazza a KD 3. számú melléklete szerinti táblázatot is kitöltve.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
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szükséges
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Visznek Községi Önkormányzat (19142/2022)
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: Visznek Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15378929210
Postai cím: Szabadság Út 63
Város: Visznek
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3293
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor János
Telefon: +36 37529002
E-mail: polgarmestervisznek@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://visznek.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/EKR001145812022/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/EKR001145812022/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:
Minibölcsőde létesítése Viszneken
Hivatkozási szám: EKR001145812022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

905

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 egyre növekvő igényeknek megfelelően Visznek Községi Önkormányzat a a 3293 Visznek, Rákóczi
Ferenc utca 3. (Hrsz: 437) szám alatt elhelyezkedő ingatlanon minbölcsőde kialakítását tervezi. Jelenleg
az építési telken egy meglévő épület, valamint melléképület, és egy meglévő alapozás található,
amely elbontásra kerül a projekt során. A tárgyi ingatlan széles, sík, közvetlen kapcsolata van a Rákóczi
Ferenc utcával, onnan gyalogosan a kiskapun, gépkocsival a nagykapun egymástól elkülönítetten
megközelíthető. A tervezett épület földszintes, hagyományos építési technológiával készülő, magastetős,
cserépfedésű, nyeregtetős, barna színű műanyag nyílászárós, világos színű homlokzatképzéssel,
alumínium bádogozással.
Jelen eljárás részét képezi a tervezett minibölcsőde akadálymentesítése, melynek célja a mindenki
számára használható építményben lévő szolgáltatások megvalósítása az eltérő emberi képességek
figyelembevételével.
Karakter-korlátozás miatt bővebb leírás a műszaki dokumentációban található.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az építési beruházás tárgyára, összetettségére tekintettel a
részekre történő ajánlattétel nem biztosítható a kivitelezés biztonságos megvalósítása mellett, továbbá a
gazdasági ésszerűséggel sem lenne összeegyeztethető az alábbiakra figyelemmel:
A teljes építési folyamat egy egységet alkot mind funkcionálisan, mind szerkezetileg, mind gépészetileg,
mind épületvillamossági szempontból. Erre való tekintettel a kivitelezés során az építési tevékenységek
szétbontása műszakilag nem lehetséges, az épület építés folyamatai nem elválaszthatók egymástól
szakágak szerint, azt egy vállalkozó szervezésében, tevékenységében kell megvalósítani. Több kivitelező
esetén technológiai sorrendek betartása nehezebben biztosított, a műszaki folyamatok időben
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eltolódhatnak. Több kivitelező esetén a garanciális és szavatossági jogok érvényesítése nehézkes, mert
nem egy kivitelezővel szemben kell érvényesíteni. Összetett garanciális problémák esetén nehezen
megállapítható a felelősség.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Minibölcsőde létesítése Viszneken
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45110000-1

További tárgyak:

45200000-9

Kiegészítő szójegyzék

45300000-0
45310000-3
45317000-2
45350000-5
45400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3293 Visznek, Rákóczi Ferenc utca 3. (Hrsz: 437)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A jelen felhívás II.1.4.) pontjával összhangban, Visznek Községi Önkormányzat a a 3293 Visznek, Rákóczi
Ferenc utca 3. (Hrsz: 437) szám alatt elhelyezkedő ingatlanon minbölcsőde kialakítását tervezi.
A beépítéssel érintett részeken a nyövényzetet és a felszíni, laza, növényi gyökerekkel átszőtt, magas
szerves anyag tartalmú fedőréteget el kell távolítani. A lehumuszolt terep felső 0,25 m vastag rétegét
tömöríteni kell (az elérendő tömörség Trp >90 %). A szükséges teherbírás E2 > 25 MN/m2. A szerves
réteg vastagságát a feltárások alapján átlag 10-15 cm.-re becsülhető. A kiemelt alkalmatlan fedőréteg
mennyiségének megfelelő visszatöltés, csak töltésépítésre alkalmas talajokból történjen. A szerves,
humuszos talajok töltésanyagként nem használhatók fel. A földmunkát csak arra alkalmas időszakban
lehet és szabad végezni.
Az épület földszintes, hagyományos falazott szerkezettel, magastetős lefedéssel készül. A földszinti
külső térlehatároló és teherhordó falak POROTHERM NF rendszerű kézi falazóblokkból falazottak. A
falszerkezetek vastagsága 30 cm.
A belső elrendezés funkcionalitása a bölcsődei előírásokat, szabványokat követi. Kialakításra kerül egy
csoportszoba saját vizesblokkal, akadálymentesített WC, tálalókonyha az előírt helyiségekkel, fedett
tornácos terasz. A játszókert mérete megközelítőleg 115 m2. A játszókertben vízpermetező létesítése
tervezett. A telek az építési helyen teljesen síknak tekinthető. Az épület akadálymentesített. A főbejárat
mellett akadálymentesített parkolót helyezünk el. A bejárati előtérből akadálymentesített mosdó nyílik.
Az öltöző és a gyermekszobák szintkülönbség áthidalása nélkül megközelíthető. Ezen útvonalakon az
előírt nyílásméretek alkalmazottak az ajtókon. A tervezett építmény vonatkozásában a jogszabályokban
meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem szükséges. A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő
műszaki megoldás alkalmazására nem került sor. Zárt égésterű, kondenzációs gázkazán beépítése
tervezett. Az égéstermék elvezetés és légpótlás kétrétegű füstgáz elvezető csővel történik, amely
minősített rendszerű tanúsítvánnyal rendelkezik. Az ingatlan jelenleg villamos hálózatra kapcsolódik, az
utcában: víz, elektromos áram, és gázvezeték fut. A szennyvíz hálózata a községben jelenleg nem kiépített.
A szennyvizet biológiai szennyvíztisztítóban gyűjtik össze, így szennvízszippantásra nincs szükség (a
végtermék komposztálható vagy kommunális hulladékgyűjtőbe dobható nem veszélyes hulladék).
Az épület használatbavételig minden közműre csatlakozni fog. A tervezett épület egy nyeregtetős
épülettömegből áll, amelynek a belső fesztávolsága 6,00 m. A födémszerkezete E-gerenda+béléstest+6cm
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felbeton. A tetőszerkezete torokgerendás fedélszék. A tetőfedése Creaton kerámia tetőcserép, függő
ereszcsatornával.
A tervezett épület megfelel a 7/2006-(V.24.) TNM rendeletben meghatározott energetikai
követelményeknek. A hőfoklépcső: 60/45oC illetve 38/33. A hőleadók acéllemez lapradiátorok
termosztatikus szeleppel 1/2”csatlakozással. A kazánok osztó-gyűjtőn keresztül csatlakoznak a hálózathoz.
A tervezett gázkazán 1 db Viessmann Vitodens 100 26 kW kondenzációs zárt égésterű kazán Az
alapvezetékek végpontjain illetve legmagasabb pontjain automatalégtelenítőket kell beépíteni. A
mélypontokon ürítők beépítéséről gondoskodunk. Az épület vízigénye utcai gerinchálózatról biztosított.
A használati melegvíz ellátását a kombi kazán biztosítja. A mindegyik vizesblokk belépő szakaszára
tartalékelzáró csempeszelepet kell beépíteni úgy hogy minden egyes vizesblokk kizárható legyen.
Az épület hűtését spilt klímákkal tervezzük megoldani. A klíma kül és beltéri berendezései között a
hűtőközeget közvetítő szakasz szigetelt vegyileg tisztított lágy vörösrézcsővel kell készíteni. A klímák
dérvezetékeit a szennyvízhálózatba be kell kötni bűzelzáró után. A frisslevegős légtechnikai rendszer
létesül a WC helyiségekben jelenlét érzékelős kisventillátorokat telepítünk. A tervezési feladat a tervezett
minibölcsőde akadálymentesítése, melynek célja a mindenki számára használható építményben lévő
szolgáltatások megvalósítása az eltérő emberi képességek figyelembevételével. Az akadálymentesítés
tervezése általánosságban kiterjed az ingatlan gyalogosan történő megközelítésére, a kerékpár
tárolásának és a gépjármű parkolásának módjára, a bejárat megközelítésének módjára, a külső és belső
világítás megvalósítására. Az előzőiken túl az információk hozzáférhetőségéről és használhatóságáról; a
horizontális és vertikális akadályok leküzdésének módjáról. Kiterjed a bejáratok kialakításának módjára,
a felhasználóknak az akadálytalan mozgásának és manőverezéseknek elősegítésére, a fogyatékkal élő
személyeknek a könnyű információ megszerzésére, a WC elérésére. Továbbá
a csúszásgátló felületek megvalósítására, a falak, padlók és táblák vizuális kontrasztjának megvalósítására,
a tájékoztatás és a funkciójelző táblák használatára, a kezelőszervek és kapcsolók könnyű
használhatóságának és elérhető magasságban való elhelyezésére, a hallásjavító készülékekre, az épített
környezetnek az üzemeltetésére és karbantartására.
Jelen eljárás tárgyát képezi a tervezett létesítmény energia ellátásának, ill. épület villamossági munkáira
vonatkozó kivitelezés egyaránt.
Karakterkorlátozás okán, bővebben 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 1. M2) alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlet szakmai
tapasztalata 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 2. Átalányár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
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vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00033
II.2.13) További információ
AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési
szempont szerint értékeli.
Az 1. értékelési szempont az az M2.) alkalmassági követelménynek való megfelelésre bemutatott
szakember a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 3.
sor szerinti Építési szakterület részszakterülete, azaz MV-É-R jogosultság megszerzéséhez, a végzettségétől
függő (szakirányú építőipari technikusi, szakirányú építőipari szakképző iskola: 60 hónap), vagy azzal
egyenérértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges kötelező szakmai gyakorlaton felüli, építési
szakterületen szerzett gyakorlattal rendelkezik.
VAGY
a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor szerinti Építési
szakterület, azaz MV-É jogosultság megszerzéséhez, a végzettségétől függő (okleveles építészmérnök,
okleveles építőmérnök: 36 hónap, építészmérnök, építőmérnök: 60 hónap) kötelező szakmai gyakorlaton
felüli, építési szakterületen szerzett gyakorlattal rendelkezik.
Az 1. értékelési részszempont esetében ajánlatkérő azt értékeli, hogy a bemutatott szakember a
jogosultsága megszerzéséhez kötelező szakmai gyakorlaton felül hány hónapos építési szakterületen
szerzett gyakorlattal rendelkezik.
Ajánlatkérő egy bemutatott szakembert és a bemutatott szakember jogosultsága megszerzéséhez
kötelező szakmai gyakorlaton felül maximum összesen 36 hónapot értékel, az e fölötti gyakorlati idő is a
maximum pontszámot kapja.
Az 1. értékelési részszempont vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25-i útmutatójával
(KÉ 2020. évi 60. szám) összhangban a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve
legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához a Miniszterelnökség a Közbeszerzési Hatóság honlapján
is elérhető útmutatót bocsátott ki (Tevékenységek/Jogalkalmazók támogatása/Miniszterelnökség
útmutatói). Ezen minőségi értékelési szempont tekintetében az arányosítás módszerével a két szélső,
legkedvezőbb (36 hónap) és a legkedvezőtlenebb érték (0 hónap) közötti távolság értékelésére kerül sor.
A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a bemutatott többlet gyakorlat legkedvezőbb szintje 36 hónap, amelyre
ajánlatkérő a ponthatár felső határával azonos pontot adja (10 pont).
Amennyiben az ajánlattevő az 1. értékelési részszempontra nem mutat be a fentiek szerinti szakmai
gyakorlatot, azaz 0 hónap, abban az esetben az ajánlat nem érvénytelen, hanem ajánlatkérő az 1.
értékelési részszempontra 0 pontot ad.
Ajánlatkérő a 2. értékelési szempont (ár megajánlás, súlyszám: 70) esetében fordított arányosítást
alkalmaz. A kiosztható pontok alsó és felső határa szempontonként: 0-10. Az értékelési szempontok
pontos számítási módja a közbeszerzési dokumentációban megtalálható.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
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III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A 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) pontjában 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, 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: Ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban Rendelet) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn
nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára
vonatkozóan – a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti
- dokumentumot. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az
ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált
- egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk
megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása
tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 17. § (2) bekezdésében foglaltak szerint
ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. § (1)
bekezdés h)-k) és m) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezetet. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig
az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. (321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 1. § (7)). Öntisztázás lehetősége (Kbt. 64. §): A 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett
kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére -beleértve azokat az eseteket, amikor
a törvényben meghatározott kötelességszegés vagy jogsértés az ajánlatkérő mérlegelése alapján vezet
kizáráshoz - az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188.
§ (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási
per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági
szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott,
amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési
Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló
közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott
kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül
köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési
dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ.1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben valamely építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági
szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén pedig − amennyiben a szerződés
teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a
letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem
rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ.1.A Kbt. 65. § (1) bekezdés
c) pontjára vonatkozóan az ajánlatkérő előírhatja, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet
végző gazdasági szereplő szerepeljen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény
(a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, nem
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Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett
mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§) Az előírt
követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban
szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének
adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot)
vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Kétség esetén az ajánlatkérő a Kbt.
71. §-a szerint felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől vagy részvételre jelentkezőtől arra vonatkozóan,
hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül melyik végez, illetve melyik nem végez olyan
építőipari kivitelezési tevékenységet, amely alapján az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet
végzők névjegyzékében szerepelnie kell. A Kbt. 65. § (9) bek.-re tekintettel az alkalmassági követelmények
igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt
a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel
rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a
közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 69. § (4) –(8) bekezdése alapján felhívott gazdasági
szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
P1. Csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (1) bek. b) pontja alapján a felhívás feladását megelőző
utolsó három lezárt üzleti évre saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának vagy annak meghatározott részének - benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország
joga előírj közzétételét). Ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján
megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján
megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges. Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak
megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az
időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyára figyelemmel
épület építéséből és/vagy felújításából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ha az
ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében
a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy
olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat
benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott
módjáról. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani,
ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgya szerinti építéséből és/vagy felújításából származó általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja az ajánlatkérő által az eljárást
megindító felhívásban meghatározott értéket. Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban - ha
beszámoló benyújtását írja elő - köteles meghatározni az e bekezdés alkalmazásában a később létrejött
gazdasági szereplőktől megkövetelt árbevétel mértékét. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a
Kbt. 65. § (6)–(8) bekezdése. Ajánlatkérő a beszámoló elfogadásának időpontját tekinti mérvadónak.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményeknek
elegendő, ha közös ajánlattevők közül egy megfelel. Az alkalmassági minimum követelményekkel
összefüggésben a Kbt. 65. §-ban rögzítettek is megfelelően alkalmazandók. Ajánlattevő a Kbt. 65. § (7)
bekezdése alapján az alkalmasság minimumkövetelményeknek bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A
kapacitását rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási móddal azonos módon köteles igazolni
az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés
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teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd szerződés teljesítésének időtartama
alatt. Az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés érdekében erőforrás a Kbt. 65. § (7)
bekezdés alapján vonható be. Ezen esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet a Ptk.
6: 419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával
vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Az ajánlattevőknek az alkalmasságukat
a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell előzetesen igazolniuk, majd az ajánlattevő
alkalmasságukat alátámasztó dokumentumokat ajánlatkérő külön, a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti
felhívására kell benyújtaniuk.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a
saját vagy jogelődje számviteli törvény szerinti beszámolója szerint az adózott eredménye a jelen felhívás
feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évben egynél több alkalommal negatív volt.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (2) bekezdés szerinti esetben – azaz, ha az ajánlattevő azért nem
rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte
megműködését – az ajánlattevő alkalmatlan, ha
működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyára figyelemmel épület építéséből és/vagy felújításából
származó - általános forgalmi adó nélkül számított - nettó árbevétele nem éri el vagy nem haladja meg a
nettó 25.000.000, - Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M1.A 321/2015.(X.30.) Korm.r.21.§(2)bek. a)pontja szerint
az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónap) teljesített közbeszerzés tárgyára
figyelemmel épületen végzett építési és/vagy felújítási tárgyú referencia munkáinak ismertetését,
a 321/2015.(X.30.)Korm.r. 23.§-a szerint (a közbesz. tárgyára figyelemmel visszautalva a Korm. r.
22. § (3) bek-ére) a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazolva. A 321/2015.(X.30.)
Korm.r.21.§(2a)bek.a)pontja alapján, amennyiben aj.kérő öt év teljesítéseinek igazolását írja elő, úgy az
aj.kérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat
veszi figyelembe. A referenciaigazolásnak minimálisan tartalmaznia kell a következőket: - az igazolást
nyújtó nevét, elérhetőségét -az építési beruházás tárgyát -az építési beruházás mennyiségét -a teljesítés
idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap bontásban) és helyét -nyilatkozni kell arról, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 321/2015.(X.30.)Korm.r. 22.§(5)bek.A
21.§(2)bek.a)pontja szerinti esetben, ha a nyertes közös aj.tevőként teljesített építési beruházására
vonatkozó referencia igazolás– a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes aj.tevők
által végzett munkák elkülönítésével, úgy az aj.kérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik,
a teljesítésben részt vett aj.tevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében olyan
arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó aj.tevő az általa elvégzett teljesítés
alapján az ellenszolgáltatásból részesült. A Kbt. 65. § (6) bek.-ben foglaltak alapján az M1. alkalmassági
feltétel esetében az együttes megfelelés megengedett
M2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembernek a
bemutatása, akit be kíván vonni a teljesítésbe.
E körben csatolandó dokumentumok:
— a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat,
— a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza olyan részletezettséggel, mely az évet és a
hónapot is tartalmazza, hogy abból egyértelműen derüljön ki az M2. pontban előírt alkalmassági feltételek
teljesülése
— a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat tárgyi eljárásra vonatkozóan.
Amennyiben a szakember az alkalmassági követelmény tekintetében előírt felelős műszaki vezetői
jogosultsággal az ajánlattételkor még nem rendelkezik, csatolni kell a szakember végzettségét igazoló
dokumentum(ok) másolatát is.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a nyertes ajánlattevő által az M2.1.-re bemutatott
szakembereknek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez kiadott mellékletben meghatározottak szerint
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MV-É vagy MV-ÉR vagy azzal egyenértékű regisztrációval (névjegyzékbe vétellel) kell rendelkezni a
szerződéskötés időpontjára.
Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattételkor már rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel,
az előírt érvényes jogosultság meglétének igazolására csatolhatja a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
szerinti névjegyzékbe vételről szóló határozat egyszerű másolatát. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben
előírt feltételek teljesülését Ajánlatkérő a Magyar Építész Kamara vagy Magyar Mérnöki Kamara honlapján
ellenőrzi.
Amennyiben a bemutatott szakember ajánlattételkor még nem rendelkezik kamarai nyilvántartásba
vétellel, akkor ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szakember a kamarai nyilvántartásba
vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő
szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján. Ajánlatkérő ebben az
esetben a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval kötheti meg a szerződést, amennyiben az eljárást
lezáró összegezésben azt megjelölte.
Ajánlattevőknek az alkalmasságukat a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell
előzetesen igazolniuk, majd az alkalmasságukat alátámasztó dokumentumokat ajánlatkérő külön, a Kbt.
69. § (4) bekezdés szerinti felhívására benyújtaniuk.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdéseire és a (9) bekezdésére.
Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében
nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a
gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az 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 attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott
közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi
igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították
ki.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági
szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az
előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az
esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A karakterkorlátozásra tekintettel, folytatás a jelen felhívás III.1.8) pontjában.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben
M1. nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónap)
összességében a közbeszerzési eljárás tárgyára figyelemmel épületének építési és/vagy felújítási
tevékenységre vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával/referenciákkal, mely tartalmaz 1 db
nyílászáró beépítése és/vagy cseréje vonatkozó építési munkát
A referenciának a több szerződésből történő igazolása lehetséges.
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha ha nem tud bemutatni legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm.
rendelet 1. sz. melléklet VI. felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 3. sor szerinti építési szakterület részszakterülete, azaz MV-É-R szakterületi jogosultsággal rendelkező, vagy azzal egyenértékű más
jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy azzal
egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező
szakembert
VAGY
nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. felelős műszaki vezetés
fejezet 1. rész 2. sor szerinti Általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására,
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helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési-szerelési munkák felelős
műszaki vezetése (MV-É) szakterületi jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű más jogosultsággal
rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy azzal egyenértékű
végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező
szakemberrel.
A párhuzamos szakmai gyakorlati időket Ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér fizetendő, ha a nyertes Ajánlattevő (Vállalkozóként) szerződő fél a szerződésben
vállalt kötelezettségének határidőben nem tesz eleget. Mértéke: a késedelem minden napjára a nettó
vállalkozói díj alapján számított napi 1 %, melynek összege nem haladhatja meg a késedelemmel nettó
vállalkozói díj 20 %-át. Meghiúsulási kötbér: mértéke 20 %, alapja a nettó vállalkozói díj. Hibás teljesítési
kötbér: mértéke 20%, alapja az adott részteljesítés nettó vállalkozói díja. Jótállás: A jótállás időtartama
60 hónap. Jólteljesítési biztosíték: A Kbt. 134. § (2) és (4) bekezdése szerinti határidőben (átadás-átvétel)
a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában, a nettó ajánlati ár 5 %-a. A szerződést biztosító
mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályozást a szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő
ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: forint (HUF). A projekt utófinanszírozás keretében
kerül kifizetésre a TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00033 kódszámú felhívásra benyújtott, támogatásban részesült.
A támogatás intenzitása a megítélt támogatási összeg mértékéig 100 %. A leigazolt vállalkozási díjat
Megrendelő átutalással, 30 napos fizetési határidővel egyenlíti ki, a dokumentációban meghatározott
ütemezés szerint - a Kbt. 135. § (1), (3), (5), (6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, a
Támogatási Szerződés, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint és az építési
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet figyelembe vétele
mellett. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdésére is figyelemmel az általános forgalmi adó nélkül
számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő előleget biztosít, előleg bekérő ellenében. Az előleg a
végszámlából levonásra kerül, és a végszámla a levonással kerül kifizetésre. Az előleg bekérőt a szerződés
hatálybalépését követő 10. naptári napig kell benyújtani. Az előleg bekérő nem minősül részszámlának.
Az előleg fizetését e kötelezően biztosítandó mértékben az ajánlatkérő nem teszi függővé a szerződő fél
részéről biztosíték nyújtásától. Az előleg kizárólag a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő
szerződésben meghatározott feladatok megvalósítására használható fel. Ajánlattevő a 15 %-ot, 40 %-ot;
60%-ot és 80 %-ot elérő készültségi fok elérése esetén részszámla benyújtására jogosult. A részszámla
a műszaki ellenőr által igazolt 15 %-os, 40 %-os; 60%-os és 80 %-os műszaki készültséget elérő teljesítés
esetén nyújtható be. A végszámla benyújtásának feltétele a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres
lezárása, és a szerződés teljesítésére vonatkozó jegyzőkönyv (a továbbiakban teljesítési jegyzőkönyv)
aláírása. Ajánlatkérő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással teljesíti. A
számla kézhezvételének napja nem képezheti a Szerződő Felek között megállapodás tárgyát. Ajánlatkérő
tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy jelen építési beruházás építési engedélyköteles tevékenység, illetve
az ÁFA tv. rendelkezései alapján, a törvényben rögzített esetekben, fordított általános forgalmi adó
fizetési kötelezettség áll fenn. Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésben
meghatározott mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot köteles fizetni.
Ajánlatkérő utal a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §-ra, 32/A. §-ra.
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III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdasági szervezet (projekttársaság) létrehozását.
Folytatás a felhívás III.1.3. műszaki alkalmassági követelmények igazolási módok felsorolása rövid
leírásához:
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 e törvény végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt,
szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény,
valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének
igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott
szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében,
amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az AT saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági
követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. [Kbt. 65.
§ (9)] A Kbt. 114. § (2) alapján a Kbt. 67. § (1) szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által
meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol a törvény Második Része „egységes
európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) szerinti nyilatkozatot kell érteni. Azokban
az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §- ban foglaltakra is – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő
megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető
hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett
gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját
vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni.
Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az AT-n kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) szerint
csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) szerinti
szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell – az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben
elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
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(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/10/10 (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: 2022/10/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az 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
ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a Kbt.68.§; 424/2017.(XII.19) Korm.rend.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
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x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Ajánlatkérő a jelen
közbeszerzési eljárást európai uniós alapokból finanszírozott projekttel, programmal kapcsolatosan indítja.
A száma: TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00033
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00033 kódszámú projekt
vonatkozásában kezdeményezni fogja a Támogatási Szerződés módosítását, figyelemmel arra, hogy az
ajánlatkérő támogatási igényt kíván benyújtani a beruházás megvalósítása érdekében szükséges forrás
biztosításához. Az ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján a
támogatásra irányuló igény, így különösen a kivitelezéshez szükséges teljes forrásigény el nem fogadását,
vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az
eljárást fedezethiány okán eredménytelenné nyilváníthatja. (feltételes közbeszerzés).
A Kbt. 135. § (12) bekezdés 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
kikötni.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
1., értékelési szempont: egyenes arányosság, két szélső érték közötti különbség, 2. értékelési szempont:
fordított arányosság
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: - Ajánlatkérő (AK)–a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében – közbeszerzési
dokumentumot készít, melyet a Kbt.39.§ (1) alapján, elektronikus úton, közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen,
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térítésmentesen Ajánlattevők (AT-k) rendelkezésre is bocsát, a 424/2017.(XII.19.) Korm.rend. „Az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól” 2. § (1) bekezdése alapján az EKR-ben.
- A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie.
- AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
- A Nyertes AT-nek a jelen szerződés hatálybalépését követően, legkésőbb a munkaterület átadásig rendelkeznie
kell legalább 40.000.000, - Ft/káresemény és 80.000.000, - Ft/év, építési/szerelési munkákra vonatkozó
felelősségbiztosítással.
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2), Kbt. 66. § (6) a) és b) pontjára, Kbt. 65. § (7)
bekezdéseire vonatkozóan. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az
ajánlathoz csatolni.
- Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 13. §); amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, AT-nek a nemleges nyilatkozatot
is csatolnia kell.
- Formai előírások: az ajánlatot ATknek az EKR-en keresztül, elektronikus úton kell a mellékelt felhívásban
és a dokumentációban meghatározott tartalmi, és a formai követelményeknek megfelelően elkészítenie és
benyújtania.
- Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban bármilyen nyilatkozatot tett jogi személy cégjegyzésre jogosult személy
aláírási címpéldányát vagy aláírásmintáját, egyéni vállalkozó esetén adott esetben a vállalkozói igazolványt
egyszerű másolatban vagy más, aláírást tartalmazó azonosító okmány (pl. személyazonosító igazolvány) másolati
példányát.
- Ahol AK valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum– ha jogszabály eltérően nem rendelkezik –
egyszerű másolatban is benyújtható. AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi fordítását is
elfogadja.
- AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. §-ában foglaltak figyelembevételével teljes körben lehetőséget biztosít.
- Az eljárás nyertese: az eljárás nyertese az az AT, aki az AK által az eljárást megindító felhívásban és a
dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott értékelési szempont szerint a
legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. AK csak az eljárás nyertesével kötheti meg a 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.
- Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek. Közös
ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell az AT-k együttműködéséről szóló (konzorciumi) megállapodást,
melyben megjelölik a képviseletre jogosult személyt. A közös AT-knek nyilatkozniuk kell továbbá arról, hogy a
szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.
- Az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban határozza
meg az AK. (321/2015.§(X.30.)Korm.rend.30.§(4))
- AK meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra csak annak érdekében hivatkozik,
hogy a szerződés tárgyának az ajánlattételhez szükséges, kellően pontos és érthető leírását megadhassa, AK
elfogadja az azzal egyenértékű dolog, eljárás szerepeltetését az ajánlatban.
- FAKSZ: Dr. Illés Levente ügyvéd (lajstromszáma: 00240)
Illés Levente Ügyvédi Iroda
1136 Budapest, Tátra utca 6. I. em. 6.a.
Tel/Fax: +36 17880221
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
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2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Miskolci Városgazda Városgazdálkodási Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű (20132/2022)
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: Miskolci Városgazda Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 20643522205
Postai cím: Győri Kapu 48-50.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3531
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Osváth Zoltán Zsolt
Telefon: +36 46412611
E-mail: varosgazda@varosgazda.hu
Fax: +36 46412618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.varosgazda.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/EKR001403022022/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/EKR001403022022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Egyéb takarítás
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

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:
KÁTYÚZÁSI FELADATOK MISKOLC VÁROS TERÜLETÉN
Hivatkozási szám: EKR001403022022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

921

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233142-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kátyúzási munkák végzése Miskolc Megyei Jogú Város önkormányzati kezelésű szilárd burkolatú
úthálózatán és felszíni parkolóiban elvégzése keretében”
Vállalkozási szerződés Miskolc Megyei Jogú Város területén elvégzendő önkormányzati kezelésű szilárd
burkolatú közúthálózatán és felszíni parkolóiban végzett kátyúzási munkák ellátása
Úthálózat hossza: 437 km
Felszíni parkolók területe összesen: 108.000 m2
Elvégzendő munkálatok:
Kátyúzás él-vágás nélkül AC 11 (50/70) jelű aszfalttal 58 m3(várható mennyiség)
Kátyúzás él-vágással AC 11 (50/70) jelű aszfalttal 6 cm vastagságig (rétegvastagság min 3,5 cm)
288 m3 (várható mennyiség)
Javítandó felület bitumen emulziózása 7197 m2 (várható mennyiség)
Kátyúzás él-vágással AC 11 (50/70) jelű aszfalttal 6 cm vastagság felett (rétegvastagság min 3,5 cm)
431 m3 (várható mennyiség)
Burkolat marás nagy felületen (100 m2-nél nagyobb felületen) illetve nagyfelület gépláncos javítása AC 11
(50/70) jelű aszfalttal 100 m3 (várható mennyiség)
Bitumenes szalag elhelyezése 12411 fm (várható mennyiség)
Útalap készítés (meglévő útalap bontása, elszállítása lerakóhelyre lerakóhelyi díjjal, CKt típusú
soványbeton útalap építése) 3 m3 (várható mennyiség)
Útalap készítés (meglévő útalap bontása, elszállítása lerakóhelyre lerakóhelyi díjjal, FZKA útalap építése) 6
m3 (várható mennyiség)
Szegélykő javítása, cseréje (meglévő bontása, bontott anyag elszállítása lerakóhelyre lerakóhelyi díjjal, új
szegélykő építése minimum C 16/24-F1-XF2 típusú betongerendába rakva) 12 fm (várható mennyiség)
Akna fedlapok, csapadékvíz elvezető szemek szintbeemelése Dura Level System technológia
alkalmazásával 3 db (várható mennyiség)
A karbantartási, javítási munkák során felhasznált aszfaltkeverék beszerzése nyertes Ajánlattevő feladata.
Az aszfaltkeverék minőségének meg kell felelnie az e-ÚT 05.02.11:2018 Útügyi Műszaki Előírásban
foglaltaknak.
A megvalósítandó kivitelezési tevékenység nem építési engedélyköteles tevékenység.
A vállalkozási szerződés egységáras. Ajánlatkérő a fenti feladatok ellátásához keretösszeget határoz meg,
melynek mértéke nettó 272.000.000 forint +áfa.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a jelen ajánlattételi felhívás, vagy a rendelkezésre
bocsátott közbeszerzési dokumentum meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
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tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak
a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés
mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 46.§ (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. A közbeszerzési
eljárás eredményhirdetése után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
Ajánlatkérő nem köteles a teljes keretösszeget kimeríteni a szerződés időtartama alatt.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-a vállal lehívási kötelezettséget.
II.1.5) Becsült érték:
272000000 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
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:
KÁTYÚZÁSI FELADATOK MISKOLC VÁROS TERÜLETÉN
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

44113810-6

További tárgyak:

45112730-1

Kiegészítő szójegyzék

45233141-9
45233142-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kátyúzási munkák végzése Miskolc Megyei Jogú Város önkormányzati kezelésű szilárd burkolatú
úthálózatán és felszíni parkolóiban elvégzése keretében”
Vállalkozási szerződés Miskolc Megyei Jogú Város területén elvégzendő önkormányzati kezelésű szilárd
burkolatú közúthálózatán és felszíni parkolóiban végzett kátyúzási munkák ellátása
Úthálózat hossza: 437 km
Felszíni parkolók területe összesen: 108.000 m2
A karbantartási, javítási munkák során felhasznált aszfaltkeverék beszerzése nyertes Ajánlattevő feladata.
Az aszfaltkeverék minőségének meg kell felelnie az e-ÚT 05.02.11:2018 Útügyi Műszaki Előírásban
foglaltaknak.
A megvalósítandó kivitelezési tevékenység nem építési engedélyköteles tevékenység.
A vállalkozási szerződés egységáras. Ajánlatkérő a fenti feladatok ellátásához keretösszeget határoz meg,
melynek mértéke nettó 272.000.000 forint +áfa.
Ajánlatkérő nem köteles a teljes keretösszeget kimeríteni a szerződés időtartama alatt.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-a vállal lehívási kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
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II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2./ Jótállás időtartama (minimum 12 hónap, maximum 24 hónap) 10
2 3./ Rendelkezik-e olyan szakemberrel, aki mélyépítési kivitelezés területén 36 hónapos gyakorlattal
rendelkezik (igen/nem) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Súlyozott Ajánlati egységárak összege (nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 272000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható 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
Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció
összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
II.1.6) Részekre bontás részletezése a hirdetménymintára való tekintettel:
A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)
A nem megfelelő kátyúzási feladatok többek között munkaidő-veszteséget, anyagveszteséget, és
maradandó értékcsökkenést eredményezhet. A kátyúzási folyamat műszaki és gazdasági részleteinek
összehangolása, kihat az építési beruházás minőségére, és költséghatékonyságára. A kátyúzási munka
végzése teszi szükségessé a munkálatok pontos, szigorú ütemezését. Az elvégzendő munkák szükségletei
miatt a kivitelezés részekre nem bontható, mert az elvégzendő feladatok szerkezetileg és funkcionálisan
is egy egységet képeznek. A munkálatok egy ütemben történő kivitelezése nem teszi lehetővé az egyes
feladatok külön kivitelezését.
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: Kizáró okok:
• Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok
bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Megkövetelt igazolási mód:
• Az ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatot kell
benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
• A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság
és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015 . Korm. rendelet) 8. § i) pont ib) alpontja és a
10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
• A 321/2015. Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő
köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk
megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67.§ (4) bekezdése, valamint 321/2015. Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek
be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez
az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben az alkalmasság
igazolásában résztvevő más szervezetet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Azon kizáró okok fenn nem állását
igazoló dokumentumok esetében, amelyeket nem elektronikus űrlap formájában kell kitölteni és
benyújtani, a dokumentumokat egyszerű elektronikus másolatban is elegendő benyújtani.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: VI.3.4) További információk: pont folytatása
karakterkorlátozásra való tekintettel:
18 Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a szerződés
megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes Ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjára,
szerződés teljes időtartamára vonatkozóan érvényes - felelősségbiztosítást is tartalmazó - építésiszerelési (C.A.R.= "Construction All Risks") biztosítással, melynek kárérték limitje legalább 5 millió Ft/
káresemény és legalább 50 millió Ft/kárév. Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő szándéknyilatkozatát
arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást megköti,
vagy meglévő felelősségbiztosítását a feltételeknek megfelelően kiterjeszti. A felelősségbiztosításról
szóló ajánlatot a szerződéskötéskor be kell mutatni, melyről Ajánlatkérő (Megrendelő) jogosult másolatot
készíteni. A felelősségbiztosításról szóló kötvényt a nyertes Ajánlattevő a szerződés hatályba lépését
követő 15 napon belül köteles Ajánlatkérő részére bemutatni és arról egy másolatot átadni.
19 Ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a
szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell „Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület” MV-M
kategóriájú műszaki vezetővel vagy „Közlekedési építmények szakterület” MV-KÉ kategóriájú vezetővel.
20 Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű
okiratok alkalmasak.
21 Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő nyilatkozatát a szerződés tervezet elfogadásáról.
22 Az ajánlattevő Kbt. 44.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy mely információk –
üzleti titkok – nyilvánosságra hozatalát tiltja meg. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat elkülönítetten az EKRben az erre szolgáló funkciót alkalmazva kell Ajánlattevőnek elhelyeznie. A gazdasági szereplő az üzleti
titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni.
23 Ajánlattevőnek az ajánlat részeként szakmai ajánlatot kell benyújtania. A szakmai ajánlat a
közbeszerzési dokumentum részét képező ártáblázat hiánytalanul beárazott példánya és nyilatkozat
(Szakmai ajánlat).
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24 Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott
határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
25 A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében foglaltakon kívüli esetben is alkalmazza
Megrendelő a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3)
bekezdése rendelkezéseit az egyenértékűség vonatkozásában, melynek alapján – szerződés módosítás
nélkül – Megrendelő a műszaki szükségszerűségből felmerülő egyenértékű teljesítéseket a kivitelezés
során – jegyzőkönyv felvétele mellett – jóváhagyhatja.
26 Az ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a
szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti
azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
27 Ajánlatkérő nem alkalmazza jelen eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
28 Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
29 Értékelési szempont: A legjobb ár-érték arány kiválasztás bírálati szempont: az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100
pont Módszer: Ajánlati ár részszempont: fordított arányosítás Szakember részszempont: pontozás Jótállás
részszempont: arányosítás. Ajánlatkérő az egyes ajánlati elemekhez az előre meghatározott alsó vagy felső
pontértékek közötti pontszámot rendeli hozzá a dokumentációban megadott képlet segítségével.
30 II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama helyesen:
a Szerződés az aláírás napján lép hatályba és 24 hónapig tart azzal, hogy amennyiben a keretösszeg
ezt megelőzően kimerülne, akkor a szerződés a keretösszeg kimerülésének napján minden további
jogcselekmény nélkül megszűnik.
31 Ajánlatkérő GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a
gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a
közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából kezeli.
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 eljárásban nem kíván gazdasági és
pénzügyi alkalmassági követelményt előírni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményt előírni.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: III.1.3.1. A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés
a) pontja alapján, a felhívás feladásának napját megelőző (jelen felhívás VI.5. pontjában) 5 évben
teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt) építési beruházására vonatkozóan a 321/2015. Korm.
rendelet 22. § (3) bekezdésében valamint a 23. §-ban meghatározott módon és tartalommal kiállított
referenciaigazolással/ referencia nyilatkozattal köteles igazolni azzal, hogy a referenciaigazolás(ok)ban/
referencia nyilatkozat(ok)ban fel kell tüntetni valamennyi, az alkalmassági minimumkövetelménynél
meghatározott adatot is.
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 történte. 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.
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Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65.
§ (6) bek. szerint. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy
személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni
az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az ajánlatban csatolni kell továbbá a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses
vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése a releváns szakmai
tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő
csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a
szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely
- az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás,
illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő
III.1.3.1. Ha ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított – a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára figyelemmel – 5 évben teljesített (műszaki
átadás-átvétellel lezárt) legalább 6000 m2 mélyépítési kivitelezés területén kátyúzási feladatokra és/vagy
szilárd burkolatú utak építésére és/vagy szilárd burkolatú utak felújítására és/vagy szilárd burkolatú utak
javítására vonatkozó referenciával (szerződéssel).
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét jelen alkalmassági követelménnyel kapcsolatban, hogy
az adott alkalmassági minimumkövetelménynél előírt, meghatározott időszakon belül teljesített
mennyiséget maximum 5 (öt) szerződésből/referenciából kell teljesíteni.
Kátyúzási feladatok alatt Ajánlatkérő az alábbiakat érti: Forgalomtechnikai eszközök elhelyezése az érintett
területen, Kátyú élvágása kijelölés mentén, Kátyú bontása/marása és bontott törmelék elszállítása és
elhelyezése, Kátyú tisztítása, Szemcsés szerkezetű alépítmény esetén a felület tömörítése gépi és/vagy
kézi erővel, Teljes felület bitumenemulzióval történő bepermetezése/locsolása, Aszfalt bedolgozása
és tömörítése megfelelő hőmérsékletű aszfalttal, 5 cm vastagságonként réteges tömörítéssel, A szélek
lezárása bitumenes szalaggal. Megrongálódott alépítmény, útalap kibontása, javítás/cseréje, Szegélykő
javítás/cseréje.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér mértéke: A késedelmi kötbér mértéke az adott megrendelésre eső nettó vállalkozói
díj, mint kötbérlap 0,5%-a (fél százaléka) a késedelem 1-5. (elsőtől az ötödik) naptári napjaira, a 6.
(hatodik) késedelmes naptári naptól kezdődően pedig a kötbéralap 1%-a (egy százalék). A Késedelmi
Kötbér összesített, maximális mértéke nettó a megrendelésre eső vállalkozási díj 20%-a (húsz százalék)
Több megrendelés egyidejű késedelme esetén a késedelmi kötbért minden késedelmesen teljesített
megrendelés vonatkozásában meg kell fizetni.
Hibás teljesítés miatti kötbér mértéke: A hibás teljesítési kötbér a nem szerződésszerű szolgáltatás
felmerülése utáni első naptári naptól jár, minden erre vonatkozó további figyelmeztetés nélkül. A
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hibás teljesítési kötbér mértéke az adott megrendelésre eső vállalkozási díj nettó, ÁFA nélkül számított
összegének napi 0,5 %-a, mindazon napokra számítva, amikor a hiba fennáll, azzal, hogy a kötbér
maximuma 20 (húsz) napi tétel.
Meghiúsulási kötbér I. mértéke: A meghiúsulással érintett megrendelés teljes nettó ellenértékének 20%a Meghiúsulási kötbér II. mértéke: a Keretösszegből le nem rendelt, illetve a lerendelt, de a késedelmi
kötbérrel sújtott időszak leteltéig el nem végzett építési beruházás teljes nettó ellenértékének 10%-a
Jótállási biztosíték: az adott megrendelésre eső nettó vállalkozói díj 5%-a a jótállás teljes időszakára
Jótállás: minimum 12 hónap maximum 24 hónap ajánlattevő ajánlata szerint
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő havonta részszámlázást biztosít az addig hiba-és hiánymentesen teljesített megrendelések
viszonylatában az Ajánlatkérő által aláírt teljesítésigazolás alapján. Teljesítés igazolás feltétele:
felmérési napló, építési napló, műszaki átadási jegyzőkönyv, aszfalt szállítójegyek és teljesítmény
nyilatkozatok átadása, fénykép dokumentáció az elvégzett munkákról számozottan, kátyúk GPS alapú
helymeghatározásáról készített Excel táblázat elektronikus formában történő átadása, keletkezett
hulladék(ok) elszállításának és elhelyezésének igazolása. Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően a
szabályszerűen kiállított számlákat a számla kiállításától 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. Amennyiben nyertes ajánlattevő a
teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.)
Korm.rendelet 32/A.-a alkalmazandó a kifizetés során. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ÁFA
törvény rendelkezései alapján egyenes ÁFA fizetési kötelezettség áll fenn. Az ajánlattétel, az elszámolás és
a kifizetés pénzneme a forint (HUF).
Ajánlatkérő az egyedi megrendelésben foglalt - áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának
megfelelő összegű előleget biztosít, és az előlegre nyertes ajánlattevő igényt tart. Az előleg a 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 3
napon belül kerül kifizetésre. Ajánlatkérő az előleg igénybevételét nem köti előleg-visszafizetési biztosíték
nyújtásához. Ajánlattevő köteles az előlegről számlát kiállítani és azt az Ajánlatkérő részére megküldeni. A
fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
- Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,
- A Kbt. 135.§ (1), (6)-(7) bekezdései.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a közös 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
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
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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: 2022/10/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (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: 2022/10/11 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/10/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében
a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal
elektronikusan az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint
és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. 15. – 17. §- nak
megfelelően történik.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2024. november
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-100
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
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1. Az Ár részszempont: fordított arányosítás, 2. Jótállás részszempont: arányosítás; 3. Szakember
részszempont: pontozás, a Közbeszerzési dokumentumban részletesen meghatározottak szerint.
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 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 eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti
eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel: - Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 72. §-a szerinti
rendelkezéseket, valamint a 73. § (2) bekezdését. - Amennyiben nem hirdetményben közzétett azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli - közbeszerzési dokumentumok módosulnak, és a
megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül
meghosszabbításra, Ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról. A közbeszerzési dokumentumok
módosítását az Ajánlatkérő az EKR-ben elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti Ajánlatkérő az EKR rendszerben valamennyi gazdasági szereplőt,
akik az eljárás iránt érdeklődésüket az EKR rendszerben jelezték. - 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
szabályok alkalmazása nélkül. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen
felhívásban foglaltak az irányadók. - Ajánlatkérő a Kbt. 114.§ (6) bekezdését kiegészíti azzal, hogy a
kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 7 nappal be kell
nyújtani, ellenkező esetben a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia.
2 A hiányok és hiányosságok pótlására a Kbt. 71. § alapján van lehetőség. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §
(6) bekezdés alapján rögzíti: nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az
ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre
tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
3 A III.1.3.) szerinti valamennyi alkalmassági és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb!
4 Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 114. § (6) bek szerint. Az igényeket EKR felületén kell eljuttatniuk
ajánlatkérőhöz. Az egyéb helyen benyújtott vagy faxszámra/e-mail címre megküldött kérdést ajánlatkérő
nem veszi figyelembe! Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatásra adott válaszait EKR felületén keresztül küldi
meg.
5 Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát
ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
6 Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 117. § (8) bek. szerint tájékoztatja az ajánlattevőket. A
szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bek. az irányadó.
7 Ajánlatkérő tárgyalás tartását nem teszi lehetővé.
8 Jelen eljárás építési beruházás megvalósítására irányul. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.
9 Az Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a jelen eljárás keretében benyújtandó
dokumentumokat egyszerű másolatban is elfogadja. Ahol Ajánlatkérő elektronikus űrlapot bocsát
rendelkezésre, nyilatkozatot az elektronikus űrlap felhasználásával kell megtenni.
10 Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az Ajánlattevőt
terheli.
11 A Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést,
vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot
tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
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12 Csatolni kell a Kbt. 66. § (2) bek szerinti nyilatkozatot (elektronikus űrlap)
13 Csatolni kell a Felolvasólapot (Kbt. 66. § (5) elektronikus űrlap)
14 Csatolni kell a Kbt. 66. § (6) bek szerinti nyilatkozatot. Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek
azt a részét, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek
tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
15 Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához
ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „etértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat
eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva
a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)].
Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, úgy az ajánlattevőnek az erről szóló nemleges
nyilatkozatát kell elektronikus űrlap formájában benyújtania.
16 Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell a Kbt. 35. § (2) szerinti
nyilatkozatot, valamint egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban
részletezett minimális tartalommal.
17 A nyertes ajánlattevő a keletkező hulladékot csak érvényes hulladéklerakási és szállítási engedéllyel
rendelkező vállalkozó részére adhatja át. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkozni kell arra vonatkozóan,
hogy legkésőbb a szerződéskötés időpontjában bemutatja a hatályos beszállítói szerződését az
érvényes hulladéklerakási és hulladékkezelési engedéllyel rendelkező vállalkozással. (A szerződés
aláírásának a feltétele a szerződés az érvényes hulladéklerakási és hulladékkezelési engedéllyel rendelkező
vállalkozással).
III.1.1) pontban folytatva karakterkorlátozásra való tekintettel:
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Nagyatád Város Önkormányzata (20373/2022)
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: Nagyatád Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731663214
Postai cím: Baross Gábor Utca 9.
Város: Nagyatád
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ormai István
Telefon: +36 82504500
E-mail: varoshaza@nagyatad.hu
Fax: +36 82504555
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nagyatad.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001414062022/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/EKR001414062022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Külterületi helyi közút fejlesztése Nagyatádon
Hivatkozási szám: EKR001414062022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

933

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Külterületi helyi közutak fejlesztése a VP6-7.2.1.1-21 projekt keretében:
• A Jánosmajori külterületi út 027/1 hrsz. szakaszának 1 899,00 fm hosszban történő felújítása,
megerősítése.
• A Jánosmajori külterületi út 027/3 és 056 hrsz. szakaszának 1 112,00 fm hosszban történő felújítása,
megerősítése.
• 3011 m hosszú, 5 m széles, változó vastagságú zúzottkőalap beépítésével
• Az út két oldalán változó, de minimálisan 50 cm szélességben földpadka építés.
• A beépített anyagoknak és a beépítés módjának meg kell felelnie a vonatkozó útügyi műszaki
előírásoknak.
• nem építési engedély köteles a beruházás
A Nagyatád; 027/1; 027/3 és 056 hrsz.-ú utak / Jánosmajor út / szórt útalapos külterületi út felújítás kerül
megvalósításra.
Vízszintes és magassági vonalvezetés: A megvalósítandó műszaki megoldás a meglévő út vonalvezetését
követi.
Vízszintes vonalvezetés: A pálya szerkezet jelenlegi nyomvonalán valósul meg. A zúzottkő alap és padka
felújítását érinti.
Magassági vonalvezetés: A hossz-szelvény kialakítás során a meglévő útpálya magassági vonalvezetését
vettük figyelembe. Magassági vonalvezetésben korrekció nem lesz.
Keresztmetszeti kialakítás, pályaszerkezet: A teljes beavatkozás hosszában a meglévő pályaszerkezet
teherbírás növelése történik. Az útburkolat építése előtt a padkákat le kell nyesni. Ezután történik meg a
zúzottkő pálya kialakítása.
A gyengébb teherbírású szakaszon zúzottkő kiegyenlítő hengerlés is készül a meglévő zúzottkő alapra.
A tervezett útpályaszerkezet a meglévő pályaszerkezetet figyelembe véve:
1+691 – 3+011 szelvények között
-10,0 cm vtg. hengerelt zúzottkő pálya FZKA 0/32 dolomitkő - 10,0 cm vtg. hengerelt zúzottkő kiegyenlítő
hengerlés M63 dolomitkő - 30,0 cm vtg. Meglévő zúzottkő alap
0+000 – 1+691 szelvények között
-10,0 cm vtg. hengerelt zúzottkő pálya FZKA 0/32 dolomitkő - 30,0 cm vtg. Meglévő zúzottkő alap
Földmunkák: A föld padka lenyesése után kijelölt helyen a kikerülő földet depózni kell, a föld padka
építéséhez ezt fel lehet használni.
A részletes információkat a jelen eljárást megindító felhívás és dokumentáció részét képző műszaki leírás
tartalmazza.
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
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre:
csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Külterületi helyi közút fejlesztése Nagyatádon
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

További tárgyak:
45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Nagyatád, 027/1., 027/3. és 056. hrsz. területek
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Külterületi helyi közutak fejlesztése a VP6-7.2.1.1-21 projekt keretében:
• A Jánosmajori külterületi út 027/1 hrsz. szakaszának 1 899,00 fm hosszban történő felújítása,
megerősítése.
• A Jánosmajori külterületi út 027/3 és 056 hrsz. szakaszának 1 112,00 fm hosszban történő felújítása,
megerősítése.
• 3011 m hosszú, 5 m széles, változó vastagságú zúzottkőalap beépítésével
• Az út két oldalán változó, de minimálisan 50 cm szélességben földpadka építés.
• A beépített anyagoknak és a beépítés módjának meg kell felelnie a vonatkozó útügyi műszaki
előírásoknak.
• nem építési engedély köteles a beruházás
A Nagyatád; 027/1; 027/3 és 056 hrsz.-ú utak / Jánosmajor út / szórt útalapos külterületi út felújítás kerül
megvalósításra.
Vízszintes és magassági vonalvezetés: A megvalósítandó műszaki megoldás a meglévő út vonalvezetését
követi.
Vízszintes vonalvezetés: A pálya szerkezet jelenlegi nyomvonalán valósul meg. A zúzottkő alap és padka
felújítását érinti.
Magassági vonalvezetés: A hossz-szelvény kialakítás során a meglévő útpálya magassági vonalvezetését
vettük figyelembe. Magassági vonalvezetésben korrekció nem lesz.
Keresztmetszeti kialakítás, pályaszerkezet: A teljes beavatkozás hosszában a meglévő pályaszerkezet
teherbírás növelése történik. Az útburkolat építése előtt a padkákat le kell nyesni. Ezután történik meg a
zúzottkő pálya kialakítása.
A gyengébb teherbírású szakaszon zúzottkő kiegyenlítő hengerlés is készül a meglévő zúzottkő alapra.
A tervezett útpályaszerkezet a meglévő pályaszerkezetet figyelembe véve:
1+691 – 3+011 szelvények között
-10,0 cm vtg. hengerelt zúzottkő pálya FZKA 0/32 dolomitkő - 10,0 cm vtg. hengerelt zúzottkő kiegyenlítő
hengerlés M63 dolomitkő - 30,0 cm vtg. Meglévő zúzottkő alap
0+000 – 1+691 szelvények között
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-10,0 cm vtg. hengerelt zúzottkő pálya FZKA 0/32 dolomitkő - 30,0 cm vtg. Meglévő zúzottkő alap
Földmunkák: A föld padka lenyesése után kijelölt helyen a kikerülő földet depózni kell, a föld padka
építéséhez ezt fel lehet használni.
A részletes információkat a jelen eljárást megindító felhívás és dokumentáció részét képző műszaki leírás
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M/2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlet szakmai
tapasztalata (hónapokban) 15
2 3. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24
hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Teljes nettó vállalkozói díj (nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1.1-21, projektazonosító: 3328616047
II.2.13) További információ
1. Teljesítési határidő: A II.2.7) pontba foglalt teljesítési határidő az építési terület igazolt átadás-átvételétől
számítódik, tehát a teljesítési határideje a munkaterület átadás-átvételének megtörténtétől kezdődik, de
legkésőbb 2023. május 31. napjáig a Vállalkozónak teljesítenie kell, előteljesítés elfogadott.
2. A Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további
körülmények nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, figyelemmel arra,
hogy a beruházás egy helyszínen, egy területen belül valósul meg, továbbá az építési beruházás során
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elvégzendő munkarészek szerves egymáshoz kapcsolódása, a munkaterületek történő munkavégzés
koordinálása, továbbá az egységes jótállási határidő biztosítása generál kivitelezés mellett biztosítható.
Részajánlattétel biztosítása ellentétes lenne a gazdasági és műszaki észszerűséggel.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) – k) és m) pontja szerinti kizáró okok
fennállnak.
A Kbt. 74. § (1) bekezdésének megfelelően ajánlatkérő kizárja az eljárásból az ajánlattevőt, alvállalkozót
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki, amely
a) a Kbt. szerint és fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró ok az eljárás során következik be.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges - EKR űrlap).
A Kbt. 67. § (4) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltak
értelmében az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz
igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) – k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya
alá eső alvállalkozót és alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet (EKR űrlap).
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a
továbbiakban Rendelet) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell
A kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) pontjára vonatkozóan - a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában
foglaltak szerinti - dokumentumot azzal, hogy Ajánlatkérő a Rendelet 10. § g) pont gb) alpontja szerinti
pénzmosási törvény alatt a hatályos, 2017. évi LIII. törvényt érti.
Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot
köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) – k) és m) pontjában foglalt kizáró okok hiányáról.
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai
közbeszerzési dokumentumot (EEKD) nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a
valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat.
A Rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan
a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező
bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő
nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában,
vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy
szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a
jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/A. §-ában foglaltakat, azaz az ajánlattevőknek már az ajánlatukban
be kell nyújtaniuk az alkalmassági követelmény igazolására vonatkozó, alátámasztó dokumentumokat.
A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban
a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a
nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló
dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Az ajánlatkérő előírja
továbbá, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő legyen bejegyezve a 2014/24/EU
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európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az
említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplő ebben az esetben a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt
nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot köteles igazolásként
benyújtani.
Az Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet
kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban
szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés
szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdései is irányadóak.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen eljárásban
alkalmazza a Kbt. 114/A. §-ában foglaltakat, azaz az ajánlattevőknek már az ajánlatukban be kell
nyújtaniuk az alkalmassági követelmény igazolására vonatkozó, alátámasztó dokumentumokat.
P1) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell - a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján –
cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal
lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (útfelújítás és/vagy útépítés és/vagy útkorszerűsítés)
származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A P1) alkalmassági követelmény esetében alkalmazandó a Kr. 19. § (3) és (7) bekezdése, a Kbt. 65.§ (6)-(8)
és (11)-(12) bekezdései, valamint a 69. § (11a) bek is irányadó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha az ajánlati
felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés
tárgyából származó (útfelújítás és/vagy útépítés és/vagy útkorszerűsítés) általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a 47 000 000,- Ft értéket.
A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek,
valamint a közös ajánlattevők a P1) alkalmassági követelménynek az árbevételeik összeadásával is
megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen eljárásban
alkalmazza a Kbt. 114/A. §-ában foglaltakat, azaz az ajánlattevőknek már az ajánlatukban be kell
nyújtaniuk az alkalmassági követelmény igazolására vonatkozó, alátámasztó dokumentumokat.
M/1. Ajánlattevő a Rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának
napjától visszafelé számított öt évben teljesített, az alkalmassági minimumkövetelményben
meghatározott tárgyú, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § alapján alkalmazandó 22. § (3) bekezdése
szerinti referenciaigazolással (a szerződést kötő másik fél által adott igazolás) köteles teljesíteni. Az
igazolásnak egyértelműen kell tartalmaznia azokat az adatokat, információkat, amelyekből az alkalmasság
minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható.
Az igazolásnak legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia:
- teljesítés ideje és helye (kezdete és befejezése, év, hó, nap formában, megjelölve benne a műszaki
átadás-átvétel pontos idejét is);
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve,
telefonszáma vagy e-mail címe;
- a referencia tárgya (olyan részletezettséggel meghatározva, hogy abból az alkalmasság
minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható legyen);
- a teljesítés mennyisége;
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Rendelet 24. § (2) bekezdés alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői
névjegyzékében megjelenített, a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok
bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek,
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a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja az
ajánlatkérő a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a
Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakra.
M/2.
A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján alkalmassági követelmény igazolásához
benyújtandó iratok:
- „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” - „Az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági
előírások vonatkozásában bemutatott szakemberek” elnevezésű EKR űrlap;
- szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata (amennyiben
rendelkezik vele, a kamarai nyilvántartási száma);
- Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nyilvántartásba vételéről
(amennyiben kamarai nyilvántartással az ajánlattétel időpontjában nem rendelkezik);
- végzettséget, illetve képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolata.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a
Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakra.
A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági
követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha az
ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben nem rendelkezik sikeres műszaki
átadás-átvétellel lezárt, legalább 2200 fm hosszú útfelújítás és/vagy útépítési és/vagy út korszerűsítési
referenciával.
Ajánlatkérő út alatt belterületi, külterületi, magán vagy közúti vagy helyi útépítést és/vagy felújítást és/
vagy út korszerűsítést ért, Ajánlatkérő kerékpárút, járda vagy vasúti infrastrúktúra építésére és/vagy
felújítására és/vagy korszerűsítésére vonatkozó referenciát nem fogad el.
Ajánlatkérő 5 év alatt a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontja alapján a vizsgált időszak
alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett munkálatokat érti.
A fenti referencia több szerződéssel is teljesíthető.
M/2.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
1. melléklet / VI. Felelős műszaki vezetés 3. rész 2. pontjában előírt MV-KÉ jelölésű (közlekedési építmények
szakterület:
Közlekedési építmények és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek,
mérnöki létesítmények – az 1. részbe tartozó építmények kivételével – építés-szerelési munkáinak felelős
műszaki vezetése.
Az alábbi építmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül:
a) út, kerékpárút, gyalogosút, térburkolat,
b) vasút, földalatti vasút, sikló, függőpálya, sífelvonó,
c) repülőtér, kikötő,
d) az a)–c) pontban meghatározott építmények műtárgyai (híd, áteresz, alagút, aluljáró, támfal stb.),
e) az a)–c) pontban meghatározott építmények berendezései, tartozékai, zajvédelmi létesítményei és
vízelvezetése a befogadóig)
jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséggel illetve képzettséggel vagy ezzel egyenértékű végzettséggel/képzettséggel és szakmai
gyakorlattal.
Amennyiben a szakember rendelkezik kamarai regisztrációval, az ajánlatban meg kell adni a szakember
regisztrációs számát, valamint a bejegyzés időpontját.
Ajánlatkérő a párhuzamos szakmai gyakorlatot csak egyszer veszi figyelembe.
Amennyiben a szakember nem rendelkezik kamarai regisztrációval, abban az esetben az ajánlattevőnek
az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a regisztrációval nem rendelkező szakember
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tekintetében a szerződéskötés időpontjáig gondoskodik a szakember magyarországi kamarai
nyilvántartásba vételéről az M/2. pontban előírt szakterületeknek megfelelően. A nyertes ajánlattevő
legkésőbb a szerződéskötéskor köteles átadni az ajánlattevő részére a kamarai regisztrációra vonatkozó
igazolásokat.
Továbbá az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a
kamarai regisztráció, illetve annak igazolásának elmaradását az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő szerződés
megkötésétől való visszalépésének, illetve a szerződéskötés meghiúsulása ajánlattevő érdekkörében
felmerült okának tekinti és a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésben megjelölte.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: mértéke a késedelemmel érintett naptári naponként – az ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 1 %-a. A kötbér kumulált összegének felső határa a – az ÁFA nélkül számított - vállalkozói díj
20 %-a. A kötbéralap meghatározását a szerződéstervezet tartalmazza.
Hibás teljesítési kötbér: mértéke a hibás teljesítéssel érintett naptári naponként – az ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 1 %-a. A kötbér kumulált összegének felső határa a – az ÁFA nélkül számított - vállalkozói díj
20 %-a. A kötbéralap meghatározását a szerződéstervezet tartalmazza
Meghiúsulási kötbér: a – az ÁFA nélkül számított - vállalkozói díj 20%-a. A meghiúsulási kötbér alapja a – az
ÁFA nélkül számított - vállalkozói díj.
Jótállás: a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást dokumentáló jegyzőkönyv keltétől számított 36 hónap,
szerződéstervezetben részletezettek szerint, érétkelési részszempont.
Részletes feltételek a kivitelezési szerződésben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást részben a VP6-7.2.1.1-21 számú projekt forrásából, valamint saját
forrásból finanszírozza. Az uniós támogatás utófinanszírozású, intenzitása: 95,000000%.
Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem alkalmaz.
A számlák kifizetésére a Kbt. 135. § (1), (3) és (5)-(7) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, valamint a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30., 32. § és a 32/A. § irányadóak.
Fizetési ütemezés:
a) előleg: nettó Vállalkozói Díj 5%-a.
b) részszámla:
1. részszámla: nettó Vállalkozói Díj 15%-ának megfelelő mértékű részszámla, 15%-os készültségi foknál
2. részszámla: nettó Vállalkozói Díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla, 35%-os készültségi foknál
3. részszámla: nettó Vállalkozói Díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla, 55%-os készültségi foknál
4. részszámla: nettó Vállalkozói Díj 25%-ának megfelelő mértékű részszámla, 80%-os készültségi foknál
c) végszámla: nettó Vállalkozói Díj 20%-ának megfelelő mértékű végszámla a teljesítési igazolás
szerződésszerű aláírása után.
Az előleg a végszámlában kerül levonásra.
Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az
EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió
Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
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A kifizetésre alkalmazandó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), a 2014-2020
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII
törvény (a továbbiakban: Áfa törvény).
A kifizetéssel kapcsolatos részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az Ajánlatkérő nem teszi lehetővé (kizárja) a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását.
VI.3.4 pont folytatása, karakterkorlátra figyelemmel:
16. A nyertes ajánlattevő a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 26. §-a alapján a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát
képező munkákra vonatkozóan legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles a szerződés teljes
időtartamára legalább 17,5 millió,- Ft összegű káreseményenkénti és 35 millió Ft/év kártérítési limitű,
általános- és szolgáltatói, építés-szerelési felelősségbiztosítás megkötésére és fenntartására.
17. Fordítás: Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. AK
a Kbt. 47. § (2) bek alapján a fordítások esetén AT általi magyar fordítást fogad el. A fordítás tartalmának
helyességéért az AT felel. AK kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. Az AK elfogadja az eredetileg 2
nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is.
18. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az
ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által
meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti
Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az eljárást megindító felhívás
feladásának a napján érvényes árfolyamon számított Euró ellenérték a mértékadó. Átszámítás esetén az
ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. Az átszámítást külön, aláírt lapon, az ajánlatban
csatolni szükséges. Amennyiben az átváltás napján nincs hivatalos árfolyam, úgy az azt követő első
munkanapon irányadó adatot kell figyelembe venni. Az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében az
átszámítás alapját referenciák esetében a teljesítés napján érvényes devizaárfolyamok képezik.
19. Az értékelés módszere: 1. részszempont: fordított arányosítás, 2. - 3. részszempont: egyenes
arányosítás.
20. Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére
tekintettel a minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozza meg.
21. Ajánlattevő köteles az ajánlatában nyilatkozni az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések
miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti
tilalomról az iratminták között rendelkezésre bocsátott nyilatkozatminta kitöltésével a 321/2022. (X.30.)
Korm. rend. 1. § (9) bekezdése alapján
22. Nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötésének időpontjára az alábbi eszköz állománnyal szükséges
rendelkeznie és azt a teljesítés teljes idejére fenn kell tartania:
- legalább 1 db árokásó, rakodó gép;
- legalább 1 db forgó-kotró gép;
- legalább 1 db gréder;
- legalább 1 db henger;
- legalább 1 db terepes (legalább 4x4 kerékképletű) min. 6,5 T teherbírású tehergépjárművel.
Az eszközök hiánya a szerződéstől való visszalépésnek minősül a nyertes ajánlattevő részéről.
23. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kovács Péter Balázs (00323)
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
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: IV.1.4) Információ a
tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő az alkalmasnak minősített ajánlattevők közül kizárólag a 4 legmagasabb pontszámot elérő és
érvényes ajánlatot tevő ajánlattevővel tárgyal. Amennyiben 4 vagy annál kevesebb az ajánlattevők száma,
akkor ajánlatkérő valamennyi érvényes ajánlatot tevő ajánlattevővel tárgyal.
Ajánlatkérő lehetőség szerint egy alkalommal kíván tárgyalni az ajánlattevőkkel együttesen, azonban
fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy amennyiben szükségesnek ítéli, további tárgyalási
forduló(ka)t tartson. A tárgyaláson az ajánlattevői hozzászólások sorrendje az ajánlatok EKR-be történő
benyújtásának a sorrendje szerint történik.
Amennyiben az Ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy további tárgyalási fordulók megtartása szükséges, úgy
ennek tényéről az ajánlattevőket az első tárgyalási fordulón fogja értesíteni a következő tárgyalási forduló
időpontjának a megjelölésével. Ajánlatkérő a tárgyalás alkalmával egyértelműen ajánlattevők tudomására
fogja hozni, hogy mikor fogja a tárgyalást lezárni, meddig kell a végleges ajánlatot benyújtani.
A tárgyalás alapját a következők képezik: szerződéses feltételek, műszaki dokumentumokban
meghatározott feltételek, pénzügyi és egyéb feltételek.
A tárgyaláson ajánlattevőt a nevében nyilatkozattételre és kötelezettségvállalásra jogosult személynek kell
képviselnie. A képviseleti jogosultságot ajánlattevőknek a tárgyalás megkezdésekor igazolnia kell.
A tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérő és az ajánlattevő(k) közötti tárgyalás(ok) arra irányul(nak), hogy
az ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. A tárgyaláson elhangzó nyilatkozatok
jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre, amelyet, a tárgyalás lezárását követően a felek részéről kijelölt egyegy képviselő ír alá.
A tárgyalások lezárásaként az Ajánlatkérő – amennyiben a változások nagyságrendje indokolja, új
közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásával - az ajánlattevőket egy végleges ajánlat
beadására hívja fel. A végleges ajánlathoz ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti
nyilatkozatát.
Ajánlatkérő a végleges ajánlat beadásának határidejét a tárgyaláson határozza meg. Az ajánlati kötöttség
időtartama a tárgyalások befejezésétől (végleges ajánlatok benyújtásának határideje) számított 60 nap.
A tárgyalás lezárásakor az EKR sajátosságaira tekintettel az ajánlatkérő végső ajánlattételi felhívást
küldi ki, amelyre ajánlattevőknek a végső ajánlatát az EKR-ben kell benyújtaniuk. A tárgyalások
befejezését követően az Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a végleges ajánlatok megfelelnek-e a felhívás
és a dokumentáció tárgyalás befejezéskori tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 89. §-a szerinti végzi.
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Ajánlattevő távolmaradása esetén: amennyiben a tárgyalás során Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívástól
és/vagy közbeszerzési dokumentumoktól el nem térő feltételekkel kíván szerződést kötni ajánlattevő
ebben az esetben is köteles végleges ajánlatot benyújtani, amennyiben a tárgyalások során Ajánlatkérő
az ajánlattételi felhívástól és/vagy közbeszerzési dokumentumoktól eltérő (szerződéses vagy műszaki)
feltételekkel kíván szerződést kötni. Ajánlatkérő a tárgyalás(ok) eredményeképpen kialakult végleges
műszaki tartalmat és szerződéses feltételeket megküldi a tárgyaláson részt nem vett ajánlattevő számára,
aki végleges ajánlatot nyújthatnak be a tárgyalási jegyzőkönyvben megjelölt határidőig, a módosult
szerződéses/műszaki feltételek elfogadására vonatkozó nyilatkozattal együtt), ajánlattevő ebben az
esetben is köteles végleges ajánlatot benyújtani. Amennyiben ajánlattevő nem nyújt be végleges
ajánlatot, úgy Ajánlatkérő ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja.
Az első tárgyalás időpontja tervezett időpont, amely az eljárás menetének ismeretében változhat. Az első
tárgyalás tényleges időpontjáról tárgyalási meghívó útján értesíti Ajánlatkérő az érintett ajánlattevőket.
A tárgyalások helyszíne: Nagyatádi Polgármesteri Hivatal, tárgyaló (7500 Nagyatád, Baross G. u. 9.)
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 87. § (6) bekezdésében írtakra, amelynek értelmében az ajánlatkérő 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.
A Kbt. 87. § (6) bekezdése szerint az ajánlattevő ajánlati kötöttsége az értesítés ajánlatkérő általi
megküldésével áll be, az ajánlatkérő által - a Kbt. 87. § (4) bekezdésben foglalt maximális időtartamok
alkalmazásával - meghatározott időre.
(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: 2022/10/24 (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: 2022/10/10 (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: 2022/10/10 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/10/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő
órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott aj felbontását az EKR
végzi akként, hogy a bontás időpontjában az aj az AK számára hozzáférhetővé válnak. Az elektronikusan
benyújtott aj esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bek szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve
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azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ATk részére
elérhetővé teszi.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
1. fordított arányosság; 2.-3. egyenes arányosság
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 600.000 HUF
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10402142-49565149-57521083
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.
54. § (4) bekezdésére.
Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő
10402142-49565149-57521083 számú fizetési számlájára történő befizetésével, illetve átutalásával; vagy
pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával; vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó
- kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását befizetés esetén a befizetési bizonylat
egyszerű elektronikus másolatának, átutalás esetén az ajánlattevő bankszámlakivonatának, vagy az
átutalási megbízás egyszerű elektronikus másolatának, egyéb esetekben a pénzügyi intézmény vagy
biztosító által vállalt garanciát vagy készfizető kezességet igazoló okirat vagy a biztosítási kötelezvény
teljes bizonyító erejű elektronikus magánokirati példányának csatolásával kell igazolni az ajánlatban. [Kbt.
54. § (2)].
VI.3.4) További információk:
1. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásra az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő. Tárgyi eljárásban való
részvétel előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlatevői regisztráció.
2. Az ajánlatok felbontása: Az ajánlattételi határidőig beérkezett ajánlatok bontását az EKR automatikusan,
az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. A bontás szabályait az EKR
rendelet 15-16. § tartalmazza.
3. Az ajánlat benyújtásának címe és módja: az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül, az ajánlattételi
határidő lejártáig kell benyújtani.
4. Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot, melyet az EKR rendszerben
rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell megtenni.
5. Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) szerinti nyilatkozatot az ajánlatnak tartalmazni kell (nemleges nyilatkozat is
szükséges, EKR űrlap).
6. EKR üzemeltetését és fenntartását a 13/2021. (XI.29.) MvM rend. alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató
Kft. végzi (http://ujvilag.gov.hu).
7. EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/ portal/tamogatas; illetve http://
ujvilag.gov.hu
8. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló
cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát.
Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni
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kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást
legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott
aláírását/szignómintáját is.
9. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bek. alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet az ajánlattevő az
elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
10. Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását.
11. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, s meg kell nevezni a
közös ajánlattevőket, illetve a Kbt. 35. § (2) bek. nyomán az ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a
közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni és a közös
ajánlattevők képviseletére meghatalmazni.
A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult ajánlattevő̋
adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes
közös ajánlattevő̋k képviseletében eljárhat.
12. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114./A. §-ában foglaltakat és alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e)
pontja szerinti eredménytelenségi okot.
13. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell a rendelkezésre bocsátott költségvetést kitöltött
formában .pdf aláírt és excel szerkeszthető formátumban is. Az árazott költségvetés a 322/2015. (X.30.)
Korm. r. 24. § (1) bekezdésére figyelemmel szakmai ajánlatnak minősül.
14. A felhívás IV.2.5) pontja alatt az ajánlattételi határidő a végleges ajánlattételi határidő lejártától
számított 60 napot ért.
15. Ajánlatkérő jelen eljárást Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján, 117. § szerinti saját beszerzési
szabályok alkalmazásával folytatja le. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti,
tárgyalásos eljárás szabályait alkalmazza az alábbi eltérésekkel:
a) Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 117. § szerinti felhívás közzétételével indítja.
b) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114/A. §-ban foglaltakat.
c) Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az ajánlattételi határidő
lejártát megelőző hat nappal adja meg, amennyiben a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem legkésőbb
a válaszadási határidőt megelőző három nappal benyújtásra került. Ajánlatkérő a határidőn túl érkezett
kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre is válaszolhat, amennyiben a válaszadás a megfelelő ajánlathoz
feltétlenül szükséges vagy azt az ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy segíti az ajánlattételt, azonban ilyen
esetben nem köteles az ajánlattelt határidő meghosszabbítására.
d) Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, ha a kiegészítő tájékoztatást a fenti c) pont
szerinti határidőben nem tudja megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és egyidejűleg
értesíteni kell valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél
jelezte és arról korrigendumot ad fel. Dokumentáció módosítás esetében alkalmazandó a Kbt. 114. § (4a)
bekezdése.
e) Ajánlatkérő továbbá kiegészítő tájékoztatásban közli, hogy a dokumentáció valamely eleme semmis, ha
a közbeszerzési dokumentumokon belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy
a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól
vagy e törvénytől. A közbeszerzési dokumentumok semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési
eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó.
f) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 83. § és 85-86. § rendelkezéseit. Ajánlatkérő egyszakaszos
eljárást folytat le, amelynek keretében a teljes körűen elbírált, alkalmasnak és érvényesnek tekintett
ajánlattevőkkel tárgyalást folytat le.
g) AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakat.
h) AK a beérkezett ajánlatok Kbt. 81. § (5) bekezdése szerinti sorbarendezését követően az első négy
helyezettet hívja meg a tárgyalásra.
Folyt: III.1.8) pontban
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/23 (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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Alattyán Község Önkormányzata (20594/2022)
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: Alattyán Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15732808216
Postai cím: Szent István Tér 1
Város: Alattyán
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5142
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Ildikó
Telefon: +36 209280051
E-mail: jegyzo@alattyan.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001086962022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Óvodai csoportszobák átalakításával tornaszoba kialakításának kivitelezési tevékenységének
megvalósítása vállalkozási szerződés keretében:
Az épületrészben jelenleg 2 csoportszoba talalható. Az óvoda vezető irodája az öltözők között helyezkedik
el, mintegy átjáróként a csoportszobák között.
A tervezett átalakítással kialakitásra kerül a tornaszoba, a hozzá kapcsolódó szertárral, valamint a vezetői
iroda, így az öltözői részek egymáshoz csatlakozva, nagyobb alapterülettel rendelkeznek mad.
Az épületrész tartószerkezeti állapota megfelelő. A két meglévő csoportszoba között utólagos
nyilásbontás készül, a szertár és az iroda elhatárolása erősített gipszkarton szerkezettel készül. Az iroda a
jelenlegivel azonos módon közvetett megvilágítást kap, szellőzése gépi úton lesz biztositva.
A burkolatokat az vonatkozó rendeleteknek megfelelően kell átalakítani, és az akadálymentes közlekedés
miatt ajtókat kell áthelyezni.
Az érintett elektromos vezetékeket át kell építeni, a meglévő gázórát a bontásra kerülő falról áthelyezni.
A részletes feltételeket a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A teljes mennyiség és a
műszaki leírás a műszaki dokumentációban kerül részletesen kifejtésre.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 4692675 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
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(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45210000-2

További tárgyak:
45214100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5142 Alattyán, Szent István út 12. (Hrsz. 852.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Óvodai csoportszobák átalakításával tornaszoba kialakításának kivitelezési tevékenységének
megvalósítása vállalkozási szerződés keretében:
Az épületrészben jelenleg 2 csoportszoba talalható. Az óvoda vezető irodája az öltözők között helyezkedik
el, mintegy átjáróként a csoportszobák között.
A tervezett átalakítással kialakitásra kerül a tornaszoba, a hozzá kapcsolódó szertárral, valamint a vezetői
iroda, így az öltözői részek egymáshoz csatlakozva, nagyobb alapterülettel rendelkeznek mad.
Az épületrész tartószerkezeti állapota megfelelő. A két meglévő csoportszoba között utólagos
nyilásbontás készül, a szertár és az iroda elhatárolása erősített gipszkarton szerkezettel készül. Az iroda a
jelenlegivel azonos módon közvetett megvilágítást kap, szellőzése gépi úton lesz biztositva.
A burkolatokat az vonatkozó rendeleteknek megfelelően kell átalakítani, és az akadálymentes közlekedés
miatt ajtókat kell áthelyezni.
Az érintett elektromos vezetékeket át kell építeni, a meglévő gázórát a bontásra kerülő falról áthelyezni.
A részletes feltételeket a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A teljes mennyiség és a
műszaki leírás a műszaki dokumentációban kerül részletesen kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A teljesítésben résztvevő szakember épület felújítására vonatkozó kivitelezési
tevékenység során szerzett szakmai tapasztalata (részletesen II.2.12. pontban) 15
2 3. Többlet jótállási idő mértéke a minimálisan kötelező 36 hónap felett (hónap, maximum 24 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) / 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:
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II.2.9) További információ:
Jelen közbeszerzés alapján megkötendő szerződés összegének finanszírozása a Magyar Falu Program
keretében meghirdetett „Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése” alprogram MFP-OTF/2020 pályázat
keretéből történik.
Támogatás intenzitása: 100%
Finanszírozás formája: utófinanszírozás.
A megkötésre kerülő szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú.
Az ajánlatkérő a legjobb ár-érték alapján értékeli az ajánlatokat.
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa: 0-10. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat
kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az
ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
az 1. értékelési szempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szerinti fordított
arányosítás,
a 2.-3. értékelési szempontok esetében a Miniszterelnökség „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése
szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” elnevezésű
útmutatójában található, a két szélső érték közti megajánlásra javasolt képlet alkalmazásával
történik.
Részletesen a Közbeszerzési Dokumentumok 15. Az ajánlatok értékelése pontjában.
Az eljárást megindító felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott
gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és
közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)
bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
Ajánlatkérő a II.2.7) pontban feltüntetett 3 hónap alatt 90 naptári napot ért.
Karakterkorlátra tekintettel kiegészítés a felhívás II.2.5) Értékelési szempontok pontjához:
2. A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É (vagy azzal egyenértékű)
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel rendelkező szakember e végzettségének
megszerzését követően épület felújítására vonatkozó kivitelezési tevékenység során építésvezetőként és/
vagy építésvezető-helyettesként és/vagy felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai tapasztalata (hónap,
maximum 24 hónap)
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

950

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: Óvodai sportterem, tornaszoba 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: 2022/09/19 (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: Király 2008 Csőszerelő Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 14191459216
Postai cím: Zöldár Utca 1/a
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5100
Ország: Magyarország
E-mail: alexking59@gmail.com
Telefon: +36 309354550
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14191459216
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: 4692675
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: MV-É felelős műszaki
vezető: Tóth Szabolcs
ARTECHO 2002 Bt.
5100 Jászberény, Bajcsy-Zs. u. 16/B. 2. em. 6.
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.2.11)
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A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

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

Hivatalos név: Boserép Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11943628216
Postai cím: Halász Utca 3/a
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11943628216
Hivatalos név: Király 2008 Csőszerelő Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 14191459216
Postai cím: Zöldár Utca 1/a
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14191459216
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:
2022/07/26 (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:
2022/09/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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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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Alsóörs Község Önkormányzata (20526/2022)
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: Alsóörs Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15734013219
Postai cím: Endrődi Sándor Utca 49
Város: Alsóörs
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8226
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Rózsa pénzügyi csoportvezető
Telefon: +36 87447192
E-mail: alsoors.pu@gmail.com
Fax: +36 87447192
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.alsoors.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.alsoors.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:
Iskola fűtéskorszerűsítése Alsóörsön
Hivatkozási szám: EKR001150322022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

955

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45331100-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00030 azonosító számú Endrődi Sándor Református Általános Iskola
és Kézilabda Utánpótlásközpont energetikai korszerűsítése elnevezésű projekt keretében az iskola
fűtéskorszerűsítése az alábbi főbb, tájékoztató jellegű mennyiségekkel:
3 db meglévő kazán és kapcsolódó gépészeti elemek bontása,
1 db régi ipari kémény elbontása,
2 db új 80 kW-os kondenzációs gázkazán létesítése rendszer jellegű égéstermék elvezető berendezéssel,
valamint a kapcsolódó gépészeti, építészeti és elektromos munkák elvégzése a közbeszerzési
dokumentumok részét képező műszaki fejezetben leírtak szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 26900809 (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: Iskola fűtéskorszerűsítése Alsóörsön
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45331100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Endrődi Sándor Református Általános Iskola és KézilabdaUtánpótlásközpont, 8226 Alsóörs, Endrődi Sándor utca 15. hrsz. 549.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00030 azonosító számú Endrődi Sándor Református Általános Iskola
és Kézilabda Utánpótlásközpont energetikai korszerűsítése elnevezésű projekt keretében az iskola
fűtéskorszerűsítése az alábbi főbb, tájékoztató jellegű mennyiségekkel:
3 db meglévő kazán és kapcsolódó gépészeti elemek bontása,
1 db régi ipari kémény elbontása,
2 db új 80 kW-os kondenzációs gázkazán létesítése rendszer jellegű égéstermék elvezető berendezéssel,
valamint a kapcsolódó gépészeti, építészeti és elektromos munkák elvégzése a közbeszerzési
dokumentumok részét képező műszaki fejezetben leírtak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhívás III.1.3.) M2) pontja szerinti szakember MV-ÉG jogosultság
megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap m.egységben)
legkedv.lenebb:0; legkedvezőbb:24 10
2 A felhívás III.1.3.) M3) pontja szerinti szakember MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez szükséges
gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap m.egységben) legkedv.lenebb:0;
legkedvezőbb:24 10
3 Többlet jótállás vállalt mértéke az alapjótálláson felül (hónap mértékegységben) legkedvezőtlenebb: 0;
legkedvezőbb: 24 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_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00030
II.2.9) További információ:
"A felhívás III.1.3.) M2) pontja szerinti szakember MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati
időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap m.egységben) legkedv.lenebb:0; legkedvezőbb:24"
értékelési szempont esetében AK a következőket értékeli: AT által a III.1.3.) M2) alkalmassági
követelményre bemutatott szakember hány hónap többlet szakmai tapasztalattal rendelkezik az MV-ÉG,
vagy a tárgyi építési beruházás tekintetében azzal egyenértékű jogosultság megszerzését követően, vagy
a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felül MV-ÉG, vagy azzal tárgyi építési beruházás
tekintetében egyenértékű felelős műszaki vezetői területen.
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"A felhívás III.1.3.) M3) pontja szerinti szakember MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati
időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap m.egységben) legkedv.lenebb:0; legkedvezőbb:24"
értékelési szempont esetében AK a következőket értékeli: AT által a III.1.3.) M3) alkalmassági
követelményre bemutatott szakember hány hónap többlet szakmai tapasztalattal rendelkezik az MV-ÉV,
vagy a tárgyi építési beruházás tekintetében azzal egyenértékű jogosultság megszerzését követően, vagy
a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felül, MV-ÉV, vagy azzal tárgyi építési beruházás
tekintetében egyenértékű felelős műszaki vezetői területen.
A szakember ÉSZ-ok esetében a többlet szakmai tapasztalat a hivatkozott jogosultság megszerzését
követően, vagy a hivatkozott jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat rendelkezésre
állását követően indul és legkésőbb jelen felhívás feladásának napjáig tart. Amennyiben AT 0 hónapra
vonatkozóan tesz megajánlást, akkor az adott értékelési szempont vonatkozásában 0 pontot kap. A 24
hónap többlet szakmai tapasztalatra tett megajánlás a Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján az adott ajánlati
elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb (magasabb) vállalásokra AK
egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos – vagyis 10 – számú pontot ad.
„Többlet jótállás vállalt mértéke az alapjótálláson felül (hónap mértékegységben) legkedvezőtlenebb:
0; legkedvezőbb: 24” értékelési szempont alatt AK a jelen felhívásban meghatározott 24 hónap
alapjótálláson felüli többletmegajánlást értékeli. Amennyiben AT 0 hónapra vonatkozóan tesz megajánlást
– azaz az általa vállalt teljes jótállás mértéke megegyezik az alapjótállás 24 hónapos időtartamával – akkor
tárgyi értékelési szempont vonatkozásában 0 pontot kap. A 24 hónap többletjótállásra tett megajánlás a
Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még
kedvezőbb (magasabb) vállalásokra AK egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos – vagyis 10
– számú pontot ad.
A teljesítési határidő az építési munkaterület átadásának napját követő naptól számított 80. naptári nap.
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
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A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
16841 / 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: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00030/fűtéskorszerűsítés Rész száma: Elnevezés: Iskola
fűtéskorszerűsítése Alsóörsön
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: 2022/09/20 (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: "VÁRSZER 94" Szereléstechnológiai Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11328317219
Postai cím: Bányabekötő Út VI/A.
Város: Várpalota
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8100
Ország: Magyarország
E-mail: varszer@gmail.com
Telefon: +36 204485214
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11328317219
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 15407648
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 26900809
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: MV-ÉG jogosultságú
felelős műszaki vezetés, MV-ÉV jogosultságú felelős műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
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: ZOLÉPFER Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23975428213
Postai cím: Tessedik Út 14/1.
Város: Albertirsa
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NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2730
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23975428213
Hivatalos név: "VÁRSZER 94" Szereléstechnológiai Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11328317219
Postai cím: Bányabekötő Út VI/A.
Város: Várpalota
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11328317219
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Aranyosapáti Község Önkormányzata (20510/2022)
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: Aranyosapáti Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15405119215
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 14
Város: Aranyosapáti
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4634
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fejes Evelin
Telefon: +36 45482009
E-mail: fejesevelin@gmail.com
Fax: +36 45482009
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://aranyosapati.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://aranyosapati.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:
Polgármesteri Hivatal épületének bővítése
Hivatkozási szám: EKR000584672022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

962

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Polgármesteri Hivatal épületének bővítése
A meglévő Polgármesteri Hivatal épülete egy új, közösségi funkciót ellátó térrel kerül bővítésre, amely
helyt fog adni pl. a
közmeghallgatásoknak, házasságkötő teremként funkcionálhat, valamint alkalmas lesz a közösségi
rendezvények megszervezésére,
hozzájárulva a település lakóinak közösségi életéhez.
A bővítmény nettó alapterülete: 57,23 m2
Főbb mennyiségi adatai (műszaki mutatószámok):
A házasságkötő terem előtt fedett teraszt kialakítani
A meglévő Polgármesteri Hivatalban belső átalakításokkal:
- A meglévő irattárból férfi WC kialakítása
- Felhagyott házasságkötő terem két helyiséggé alakítása, amely funkciója iroda és teakonyha.
Nyílászárók: valamennyi műanyag szerkezetű, a fokozott hőtechnikai igényeket kielégítő
típusú nyílászárók, 3 rétegű üvegezéssel, fehér színben, (U=0,7 W/m2/K). Külső-belső oldalon műanyag
könyöklővel
Padló burkolatok: A házasságkötő teremben laminált parketta
Falburkolatok:
- Hvb. 7 vakolat készüljön, éleknél élvédőkkel, jobb minőség érdekében gépi vakolattal,
- részben tapétázás, részben festés
Hőszigetelés:
- hőszigetelésként a lábazati falra 10 cm vtg-ú AUSTROTHERM EXPERT FIX XPS lemezt kell ragasztani 40 cm
magasságban
- külső falak hőszigetelése 40 cm magasságtól felfelé Austrotherm AT-H 80 lemezből készül 15 cm
vastagságban ragasztva, dübelezve.
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Fűtés: meglévő talajszondás hőszivattyúval, 3 db fan-coilos hőleadóval. A tervezett épületben új hőleadó
rendszer és új csőhálózat
kerül kiépítésre.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a Nyertes ajánlattevő
által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a
műszaki dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 36563178 (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: Polgármesteri Hivatal épületének bővítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45210000-2

További tárgyak:

45261400-8

Kiegészítő szójegyzék

45262520-2
45321000-3
45350000-5
45430000-0
45261210-9
45262800-9
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4634 Aranyosapáti, Petőfi Sándor utca 14. hrsz. 708
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A meglévő Polgármesteri Hivatal épülete egy új, közösségi funkciót ellátó térrel kerül bővítésre, amely
helyt fog adni pl. a közmeghallgatásoknak, házasságkötő teremként funkcionálhat, valamint alkalmas lesz
a közösségi rendezvények megszervezésére, hozzájárulva a település lakóinak közösségi életéhez.
A bővítmény nettó alapterülete: 57,23 m2
Főbb mennyiségi adatai (műszaki mutatószámok):
A házasságkötő terem előtt fedett teraszt kialakítani
A meglévő Polgármesteri Hivatalban belső átalakításokkal:
- A meglévő irattárból férfi WC kialakítása
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- Felhagyott házasságkötő terem két helyiséggé alakítása, amely funkciója iroda és teakonyha.
Nyílászárók: valamennyi műanyag szerkezetű, a fokozott hőtechnikai igényeket kielégítő
típusú nyílászárók, 3 rétegű üvegezéssel, fehér színben, (U=0,7 W/m2/K). Külső-belső oldalon műanyag
könyöklővel
Padló burkolatok: A házasságkötő teremben laminált parketta
Falburkolatok:
- Hvb. 7 vakolat készüljön, éleknél élvédőkkel, jobb minőség érdekében gépi vakolattal,
- részben tapétázás, részben festés
Hőszigetelés:
- hőszigetelésként a lábazati falra 10 cm vtg-ú AUSTROTHERM EXPERT FIX XPS lemezt kell ragasztani 40 cm
magasságban
- külső falak hőszigetelése 40 cm magasságtól felfelé Austrotherm AT-H 80 lemezből készül 15 cm
vastagságban ragasztva, dübelezve.
Fűtés: meglévő talajszondás hőszivattyúval, 3 db fan-coilos hőleadóval. A tervezett épületben új hőleadó
rendszer és új csőhálózat kerül kiépítésre.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a Nyertes ajánlattevő
által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a
műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott
dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal
Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság
és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
szóló 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet) 46. §
(3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. A Nyertes ajánlattevővel való szerződés
megkötését követően az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46.
§ (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A teljesítésbe bevonásra kerül-e legalább 1 fő olyan szakember, aki új épület
építésének és/vagy meglévő épület bővítésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/
nem) 10
2 2. A teljesítésbe bevonásra kerül-e legalább 1 fő olyan szakember, aki hőszigetelési munka
kivitelezésében szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) 10
3 3. Többlet jótállás vállalt időtartama (min. 0 hónap, max. 36 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 nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

965

II.2.9) További információ:
1. A szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés.
2. Keret-megállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés
alkalmazására nem kerül sor.
3. A II.2.7) pontban megadott teljesítési határidő az építési munkaterület átadásától értendő. A
munkaterület átadására a vállalkozási szerződés hatálybalépésétől számított 30 napon belül kerül sor.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
08924 / 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: Polgármesteri Hivatal épületének bővítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
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A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/09/20 (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: Demeter Aranyecset Építőipari KFT
Nemzeti azonosítószám: 14403884215
Postai cím: Dózsa György 71
Város: Fehérgyarmat
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4900
Ország: Magyarország
E-mail: demeter.aranyecset@gmail.com
Telefon: +36 303753633
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14403884215
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: 36563178
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Felelős Műszaki Vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
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A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: FLEX-PS 93 IPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: 25658019215
Postai cím: Bocskai Utca 6
Város: AJAK
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4524
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25658019215
Hivatalos név: Demeter Aranyecset Építőipari KFT
Nemzeti azonosítószám: 14403884215
Postai cím: Dózsa György 71
Város: Fehérgyarmat
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14403884215
Hivatalos név: Creating Dreams Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23412440215
Postai cím: Rákóczi Út 33.
Város: Beregdaróc
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4934
Ország: Magyarország
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Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23412440215
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:
Nyertes Ajánlattevő:
DEMETER ARANYECSET Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4900 Fehérgyarmat, Dózsa
György út 71., adószám: 14403884-2-15)
Érvénytelen Ajánlattevő:
FLEX-PS 93 Ipari, Kereskedelmi és Szolgálató Betéti Társaság (székhely: 4524 Ajak, Bocskai utca 6., adószám:
25658019-2-15)
A következő ajánlattevő ajánlata figyelmen kívül maradt a bírálat során:
Creating Dreams Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4934 Beregdaróc, Rákóczi út 33., adószám:
23412440-2-15)
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Balatonlelle Város Önkormányzata (20325/2022)
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: Balatonlelle Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731759214
Postai cím: Petőfi Utca 2.
Város: Balatonlelle
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8638
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kenéz István
Telefon: +36 85554930
E-mail: polghiv@balatonlelle.hu
Fax: +36 85554942
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balatonlelle.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:
Balatonlelle, Várszói utca egy szakaszának felújít
Hivatkozási szám: EKR001121702022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

970

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233142-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Várszói út 300 fm hosszúságú szakasza érintett, a munkálatokkal. A felújítás során a padkák leszedésével
a felújított burkolaton keletkezett csapadékvíz szabad lefolyását is biztosítani kell a meglévő vízelvezető
rendszerbe.
A fejleszteni kívánt út hossza: 300 méter, szélessége: 4,60 m, + útcsatl: 2x25 m2 = felülete összesen: 1430
m2.
A tervezett helyszínrajzi kialakítás nem változik. A felmagasodott kétoldali földanyagú padkát a szükséges
szakaszon gépi erővel le kell szedni, a leszedett anyagot el kell szállítani. A meglévő földárkot szintén gépi
erővel tisztítani kell.
A meglévő burkolatban található szennyvíz akna fedlapokat az új burkolat szintjére kell emelni. A meglévő
tisztított burkolatra ezután bitumenemulziós alápermetezés készül a burkolat megfelelő kellősítése miatt.
A kellősített bitumenes felületre egy réteg, 5 cm vastag, AC 11 jelű aszfalt kopóréteg kerül gépi terítéssel
(finisherrel), majd az aszfaltréteg tömörítésre kerül gépi hengerléssel. A felújított burkolat mellé mindkét
oldalon 50-50 cm szélességben, 10 cm vtg Z
0/22 zúzottkő kerül padkaként megépítésre és tömörítésre.
A felújítás rétegrendje a következő:
ÚTBURKOLAT
Bitumenemulziós alápermetezés készítése
AC 11 aszfalt kopóréteg készítése 5 cm vtg-ban
Z 0/22 zúzottkő padka két oldalon 50-50 cm szélességben.
A jelenlegi csapadékvíz elvezetés módja nem változik, a felmagasodott földpadkákat le kell szedni,
illetve a burkolat megfelelő hossz-és keresztirányú lejtésviszonyainak megépítésével biztosítjuk, hogy a
csapadékvíz megfelelően jusson el a jelenlegi vízelvezető rendszerbe.
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A részletes és pontos mennyiségeket, továbbá az előírt műszaki paramétereket, részletes feladatleírást,
valamint az ajánlat elkészítésével kapcsolatos egyéb részletes műszaki adatokat a felhívást kiegészítő
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A megjelölt esetleges konkrét termékekre, és védjegyekre hivatkozás csak az elvárt műszaki tartalom
meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő elfogad más megjel. termék műsz.-tech. param. megfelelő
vagy egyenértékű term. is.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 15770310 (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: Balatonlelle, Várszói utca egy szakaszának felújít
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233142-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8638 Balatonlelle, Várszói utca
Balatonlelle 4303/1 hrsz. és 4303/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Várszói út 300 fm hosszúságú szakasza érintett, a munkálatokkal. A felújítás során a padkák leszedésével
a felújított burkolaton keletkezett csapadékvíz szabad lefolyását is biztosítani kell a meglévő vízelvezető
rendszerbe. A fejleszteni kívánt út hossza: 300 méter, szélessége: 4,60 m, + útcsatl: 2x25 m2 = felülete
összesen: 1430 m2.
A tervezett helyszínrajzi kialakítás nem változik. A felmagasodott kétoldali földanyagú padkát a szükséges
szakaszon gépi erővel le kell szedni, a leszedett anyagot el kell szállítani. A meglévő földárkot szintén gépi
erővel tisztítani kell. A meglévő burkolatban található szennyvíz akna fedlapokat az új burkolat szintjére
kell emelni. A meglévő tisztított burkolatra ezután bitumenemulziós alápermetezés készül a burkolat
megfelelő kellősítése miatt. A kellősített bitumenes felületre egy réteg, 5 cm vastag, AC 11 jelű aszfalt
kopóréteg kerül gépi terítéssel (finisherrel), majd az aszfaltréteg tömörítésre kerül gépi hengerléssel.
A felújított burkolat mellé mindkét oldalon 50-50 cm szélességben, 10 cm vtg Z 0/22 zúzottkő kerül
padkaként megépítésre és tömörítésre.
A felújítás rétegrendje a következő:
ÚTBURKOLAT
Bitumenemulziós alápermetezés készítése
AC 11 aszfalt kopóréteg készítése 5 cm vtg-ban
Z 0/22 zúzottkő padka két oldalon 50-50 cm szélességben.
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A jelenlegi csapadékvíz elvezetés módja nem változik, a felmagasodott földpadkákat le kell szedni,
illetve a burkolat megfelelő hossz-és keresztirányú lejtésviszonyainak megépítésével biztosítjuk, hogy a
csapadékvíz megfelelően jusson el a jelenlegi vízelvezető rendszerbe.
A részletes és pontos mennyiségeket, továbbá az előírt műszaki paramétereket, részletes feladatleírást,
valamint az ajánlat elkészítésével kapcsolatos egyéb részletes műszaki adatokat a felhívást kiegészítő
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A megjelölt esetleges konkrét termékekre, és védjegyekre hivatkozás csak az elvárt műszaki tartalom
meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő elfogad más megjel. termék műsz.-tech. param. megfelelő
vagy egyenértékű term. 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. Az Ajánlattevő által megajánlott szakember, 166/2013. (VII.11.) Korm.r. szerinti
MV-KÉ jogosultságú felelős műszaki vezető többlet szakmai tapasztalati ideje (min.0 - max. 36 hónap) 10
2 3. A szerződés teljesítése során a munkaterületen a vállalkozó ill. a közreműködő által termelt hulladék
szelektív gyűjtésének biztosítása (igen/nem) 10
3 4. A szerződés teljesítése során használt tehergépjárművek megfelelnek az EURO III normáknak vagy
annál korszerűbbek (igen/nem) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (forint) / 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
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A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (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: Balatonlelle, Várszói utca egy szakaszának 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: 2022/09/19 (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: Őkobau Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10490086214
Postai cím: Vak Bottyán Utca 38
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
E-mail: mayerv@okobau.hu
Telefon: +36 302095377
Internetcím(ek): (URL) www.okobau.hu
Fax: +36 84310570
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A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10490086214
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: 15770310
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
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Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Őkobau Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10490086214
Postai cím: Vak Bottyán Utca 38
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10490086214
Hivatalos név: Somogy Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: 22703691220
Postai cím: Hrsz. 224. 224
Város: Pat
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8825
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22703691220
Hivatalos név: 2.sz. Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14788930214
Postai cím: Tanácsház Utca 24 1/16
Város: Siófok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14788930214
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:
2022/08/10 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (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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Ballószög Község Önkormányzata (20395/2022)
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: Ballószög Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15724557203
Postai cím: Rákóczi Út 15 24
Város: Ballószög
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6035
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Dóra Katalin
Telefon: +36 16195285
E-mail: drvarga@vddr.hu
Fax: +36 16195414
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balloszog.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.balloszog.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) 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:
Iparterület kialakítása Ballószögön II.
Hivatkozási szám: EKR000928382022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

978

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1.rész: Műhelycsarnok épület építése
Főbb paraméterek:
Beépítési mód: szabadonálló
Beépített alapterület: 372,09 m2
Telek területe: 10.000 m2
Beépítettség: 3,72 % (40%)
Zöldfelület: 85,27 %
Építménymagasság (HÉSZ): 5,09 m (7,50)
Előkert/oldalkert/hátsókert mérete: 97,71 m; 15,19 m; 33,52 m
2. rész: Szennyvízelvezetés
A Ballószög települési végátemelőt és a Kadafalvi gravitációs csatornahálózatot összekötő D110 mmes SDR 17 PE 100 KPE vezeték a tervezett szennyvízátemelő tengelyének irányában megszakításra és
bekötésre kerül az 1-0-0 jelű gravitációs főgyűjtő csatorna átemelő előtti tisztító aknájába.
Az útburkolat keresztezése DN 150 mm-es acél védőcső átsajtolásával történik. Az átemelő szerelvény
aknájából D 110 mm-es SDR 17 PE 100 KPE csőből épülő, az útburkolatot DN 150 mm-es acél védőcsőben
keresztező nyomóvezeték szakasz csatlakozik a meglévő szennyvízvezetékhez.
A tervezett nyomóvezetékek adatai:
NY-1 meglévő csatlakozó szakasza a tervezett átemelőhöz, hossza: 19,72 m
3. rész: Útépítés
Az iparterület bekötő útja a megközelítő út 0+127,5 km jobb oldalán csatlakozik be. A bevezető út 6,0 m
szélességben épül ki és a csarnok kapujáig tart.
A bekötő út ütemezetten épül, az első ütem a 0+000-0+090 km között valósul meg, majd a további rész a
II. ütemben épül.
A csarnoképülethez 3 db parkoló épül, melyből az egyik a mozgáskorlátozottak részére szolgál.
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Részletesen a műszaki leírásban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 202244285 (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: Műhelycsarnok épület építése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45210000-2

További tárgyak:

45223210-1
45310000-3
45350000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6035 Ballószög, Hrsz.: 047/161.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb paraméterek:
Beépítési mód: szabadonálló
Beépített alapterület: 372,09 m2
Telek területe: 10.000 m2
Beépítettség: 3,72 % (40%)
Zöldfelület: 85,27 %
Épületmagasság (OTÉK): Építménymagasság (HÉSZ): 5,09 m (7,50)
Előkert/oldalkert/hátsókert mérete: 97,71 m,15,19 m, 33,52 m
Tervezett helyiségek felsorolása:
Földszint:
- műhely 332,43 m2 ipari padló
- akadálymentes wc 3,90 m2 greslap
- iroda 12,59 m2 greslap
- wc 1,35 m2 greslap
- előtér 1,37 m2 greslap
- öltöző 6,03 m2 greslap
- zuhany 1,97 m2 greslap
összesen: 359,64 m2

Kiegészítő szójegyzék
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Az építési terület jelenleg üres. A beruházás kapcsán a telephelyen egy műhelycsarnok épület kerül
kialakításra oly módon, hogy a különböző, elsősorban kisebb gyártási, szerelési és javítási funkciójú
termelő és szolgáltató mikro- és kisvállalkozások számára optimálisan hasznosítható legyen ezen
termelési, szolgáltatási célokkal.
Az ingatlanon tervezett csarnoképületet bérbeadással kívánja a beruházó hasznosítani a község
gazdaságának élénkítése céljából, mely hozzájárul a munkahelyteremtéshez, javítva a térség
foglalkoztatottságát és jövedelmezőségét is.
A tervezett csarnoképület és telephely méretéből adódóan (mely behatárolja a tevékenységek volumenét)
a mikro- és kisvállalkozások lehetnek a potenciális bérlők, hasznosítók.
A tervezett épület leírása:
A tervezett épület műhelycsarnok épületként funkcionál majd. A tervezett csarnok épület acél
keretállásokra szerelt (acél tartószerkezet) hőszigetelő panel falszerkezettel készül. A tetőszerkezet a
keretállásokkal egybe épített acél szerkezetű tető, az épület fűtött lesz.
Az épületben dolgozók létszáma előreláthatólag 1 fő irodai alkalmazott és 3 fő fizikai létszám.
Öltöző és illemhelyek: kialakításra került egy öltöző vizes blokkal wc-vel és tusolóval, melyet a fizikai
létszám használ. Kialakításra került egy akadálymentes wc is, mely a mozgáskorlátozott ügyfél, valamint az
esetleges női irodai dolgozó számára lett kialakítva.
Az illemhelyek számítása az OTÉK 99. § 3./a. pontja alapján került meghatározásra, mely szerint:
a) 200 főig 10 fő részére legalább egy közös illemhelyet kell létesíteni.
Közmű ellátás:
Az ingatlan közmű ellátása az ingatlanra kiépített és kiépítendő közüzemi közmű létesítmények
(vízvezeték, szennyvízcsatorna, elektromos földkábel) igénybevételével történik, míg a csapadékvizek az
ingatlan területén belül kerülnek elszikkasztásra.
Napelemes rendszer:
Az épületen napelemek kerülnek elhelyezésre. Egy 10 kWp-os rendszer kerül kialakításra, tartószerkezettel
a 15 fokos tetőre rakva.
Részletesen a műszaki leírásban.
(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.1.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelményen felüli,
felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min: 0 hónap,
max.: 60 hónap) 10
2 M.1.2 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelményen felüli, felelős műszaki
vezetőként szerzett szakmai többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min: 0 hónap, max.: 60
hónap) 10
3 Jótállás időtartama (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min: 24 hónap, max: 36 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00030
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II.2.9) További információ:
II.2.5)
A Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Értékelési szempont, súlyszám, értékelési módszer:
1. sz. részszempont: Összesített nettó ajánlati ár (HUF), súlyszám: 70, értékelési módszer: fordított
arányosítás [A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2020. március 25-ei útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám)]
2. sz. részszempont: M.1.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelményen felüli, felelős
műszaki vezetőként szerzett szakmai többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min: 0 hónap, max.:
60 hónap), súlyszám: 10, értékelési módszer: arányosítás (Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1)
bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához)
3. sz. részszempont: M.1.2 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelményen felüli, felelős
műszaki vezetőként szerzett szakmai többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min: 0 hónap, max.:
60 hónap), súlyszám: 10, értékelési módszer: arányosítás (Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1)
bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához)
4. sz. részszempont: Jótállás időtartama (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min: 24 hónap, max: 36 hónap),
súlyszám: 10, értékelési módszer: arányosítás (Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1) bekezdése
szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához)
II.2.1)
Elnevezés: Szennyvízelvezetés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45231300-8

További tárgyak:
45232400-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6035 Ballószög, hrsz: 919/65; 016; 047/155
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az eljárás keretében főgyűjtő csatorna, gyűjtő csatorna, szennyvízátemelő és szennyvíznyomó vezeték
kerül kialakításra.
Tervezett szennyvízcsatorna hálózat:
1-0-0 JELŰ FŐGYŰJTŐ CSATORNA
A tervezett gravitációs főgyűjtő csatorna DN 200 mm-es KG-PVC csőből épül 1,00 m belső átmérőjű
előregyártott beton tisztító aknákkal.
Nyomvonala a tervezett Bem utcai átemelőtől a 919/65 HRSZ ingatlanon, a 016 HRSZ 53101 jelű közút
szelvényezés szerint bal oldalán zöldsávban és a 047/155 HRSZ úttengelyében halad.
A csatorna lejtése 3‰, fektetési mélysége a terepszint alatt 2,00 - 4,10 m.
A csatorna hossza: 801,60 m
1-1-0 JELŰ GYŰJTŐ CSATORNA
A tervezett DN 200 mm-es KG-PVC gravitációs gyűjtő csatorna az ipari területet feltáró út tengelyében
halad.
A csatorna lejtése 3‰, fektetési mélysége a terepszint alatt 1,60 – 2,26 m csőtengelyre vonatkoztatva.
A csatorna hossza: 87,30 m
A tervezett szennyvízátemelő és szennyvíz nyomóvezetékek:
A tervezett szennyvízátemelő a 919/65 HRSZ-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon létesül,
beillesztve a Ballószögi végátemelőt és a Kadafalvai gravitációs szennyvízcsatorna -hálózatot összekötő D
110 mm-es SDR 17 PE 100 KPE szennyvíz nyomóvezetékbe.
Szennyvíz nyomóvezeték:
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A Ballószög települési végátemelőt és a Kadafalvi gravitációs csatornahálózatot összekötő D110 mmes SDR 17 PE 100 KPE vezeték a tervezett szennyvízátemelő tengelyének irányában megszakításra és
bekötésre kerül az 1-0-0 jelű gravitációs főgyűjtő csatorna átemelő előtti tisztító aknájába.
Az útburkolat keresztezése DN 150 mm-es acél védőcső átsajtolásával történik. Az átemelő szerelvény
aknájából D 110 mm-es SDR 17 PE 100 KPE csőből épülő, az útburkolatot DN 150 mm-es acél védőcsőben
keresztező nyomóvezeték szakasz csatlakozik a meglévő szennyvízvezetékhez.
A tervezett nyomóvezetékek adatai:
NY-1 meglévő csatlakozó szakasza a tervezett átemelőhöz, hossza: 19,72 m.
Részletesen a műszaki leírásban.
(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.1.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelményen felüli,
felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min: 0 hónap,
max.: 60 hónap) 10
2 M.1.2 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelményen felüli, felelős műszaki
vezetőként szerzett szakmai többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min: 0 hónap, max.: 60
hónap) 10
3 Jótállás időtartama (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min: 24 hónap, max: 36 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00030
II.2.9) További információ:
II.2.5)
A Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Értékelési szempont, súlyszám, értékelési módszer:
1. sz. részszempont: Összesített nettó ajánlati ár (HUF), súlyszám: 70, értékelési módszer: fordított
arányosítás [A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2020. március 25-ei útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám)]
2. sz. részszempont: M.1.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelményen felüli, felelős
műszaki vezetőként szerzett szakmai többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min: 0 hónap, max.:
60 hónap), súlyszám: 10, értékelési módszer: arányosítás (Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1)
bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához)
3. sz. részszempont: M.1.2 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelményen felüli, felelős
műszaki vezetőként szerzett szakmai többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min: 0 hónap, max.:
60 hónap), súlyszám: 10, értékelési módszer: arányosítás (Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1)
bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához)
4. sz. részszempont: Jótállás időtartama (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min: 24 hónap, max: 36 hónap),
súlyszám: 10, értékelési módszer: arányosítás (Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1) bekezdése
szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához)
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II.2.1)

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

Kiegészítő szójegyzék

45233228-3

További tárgyak:
45234130-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6035 Ballószög HRSZ.: 047/155; 047/161
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az iparterület bekötő útja a megközelítő út 0+127,5 km jobb oldalán csatlakozik be. A bevezető út 6,0 m
szélességben épül ki és a csarnok kapujáig tart.
A bekötő út ütemezetten épül, az első ütem a 0+000-0+090 km között valósul meg, majd a további rész a
II. ütemben épül.
Az út teljes hossza 217,5 m.
A csarnoképülethez 3 db parkoló épül, melyből az egyik a mozgáskorlátozottak részére szolgál.
Keresztmetszet, pályaszerkezet:
A tervezett útburkolat szélessége 6,0 m, melyhez mindkét oldalon 1,5 m széles útpadka csatlakozik.
A tervezett oldalesés mértéke egyoldali 2,5 %-os, míg a padkák 5 %-al lejtenek. Jelenleg aszfalt burkolat
nem épül, a burkolatot felületi zárással kell ellátni.
A várható nehézgépjármű forgalom napi 4 db nehézgépjármű.
A forgalmi méretezés
tervezési forgalom TF= 1,25*365*t*ÁNET
ÁNET = r*s*f (ÁNFa*ea+ÁNFn*en+ÁNFp+ÁNFny*eny)
r= 0,5
s= 1,0
f= 1,8
ÁNF = 4,0*0,6= 2,4
ÁNET = 0,5*1,0*1,8*2,4= 2,16
tervezési forgalom
TF = 1,25*365*10*ÁNET
TF= 1,25*365*10*2,16= 9855 egységtengely
A fentiek alapján a forgalmi terhelési osztály: „A1”
A tervezett pályaszerkezet az alábbi:
- min. 50 cm vtg. trg. 85 %-ra tömörített altalaj
- 25 cm vtg. M56 mechanikai stabilizáció
- 5 cm vtg. 0/22 zúzottkő kiegyenlítés
- 2 réteg higított bitumenes felületi bevonat
A burkolatszél megtámasztása érdekében az útalapot 7,0 m szélességben kell megépíteni.
Vízelvezetés:
A terület homoktalajon helyezkedik el, így Megrendelő a csapadékvíz elszikkasztásával számolt. A
területen jobb oldalon szikkasztó árkokat kell kialakítani 50 cm mélységben, és 50 cm talpszélességgel.
Munka és balesetvédelem:
A munkavédelemről szóló rendeletek, ágazati előírások az építés során szigorúan betartandók
Elektromos vezetékek, kábelek környezetében fokozott óvatossággal szabad munkát végezni.
Magas géppel az elektromos vezetékek környezetében csak áramtalanítás után szabad dolgozni.
Részletesen a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
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II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelményen felüli,
felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min: 0 hónap,
max.: 60 hónap) 15
2 Jótállás időtartama (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min: 24 hónap, max: 48 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00030
II.2.9) További információ:
II.2.5)
A Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Értékelési szempont, súlyszám, értékelési módszer:
1. sz. részszempont: Összesített nettó ajánlati ár (HUF), súlyszám: 70, értékelési módszer: fordított
arányosítás [A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2020. március 25-ei útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám)]
2. sz. részszempont: M.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelményen felüli, felelős
műszaki vezetőként szerzett szakmai többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min: 0 hónap, max.:
60 hónap), súlyszám: 15, értékelési módszer: arányosítás (Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1)
bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához)
3. sz. részszempont: Jótállás időtartama (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min: 24 hónap, max: 48 hónap),
súlyszám: 15, értékelési módszer: arányosítás (Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1) bekezdése
szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához)
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
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A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
14600 / 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: Műhelycsarnok épület építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/09/20 (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: Schlosser-Bau Építőipari, Beruházó- és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14868623206
Postai cím: Vöröskereszt Utca 14
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
E-mail: schlosserbau@gmail.com
Telefon: +36 209688708
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14868623206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 100370112
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 115172570
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Felelős műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
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Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Modinvest Épitőipari-Beruházó-és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10381603203
Postai cím: Kéve U. 39.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10381603203
Hivatalos név: Schlosser-Bau Építőipari, Beruházó- és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14868623206
Postai cím: Vöröskereszt Utca 14
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14868623206
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Szennyvízelvezetés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/09/06 (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: Cseh-Kozári Kereskedemi és Szolgáltató Betéti társaság.
Nemzeti azonosítószám: 21478688203
Postai cím: Garai Utca 5
Város: Helvécia
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6034
Ország: Magyarország
E-mail: miklos.cseh69@gmal.com
Telefon: +36 203307594
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76341617
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A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21478688203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 62135122
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 53822808
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: Szennyvízátemelő
elektromos szakági kivitelezési munkái, felelős műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
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V.2.11)

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Modinvest Épitőipari-Beruházó-és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10381603203
Postai cím: Kéve U. 39.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10381603203
Hivatalos név: Cseh-Kozári Kereskedemi és Szolgáltató Betéti társaság.
Nemzeti azonosítószám: 21478688203
Postai cím: Garai Utca 5
Város: Helvécia
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6034
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21478688203
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Útépítés
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: 2022/09/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
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: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: STRAVIA Emulziógyártó és Útfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12155949203
Postai cím: Olajbányász Utca 2.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
E-mail: info@stravia.hu
Telefon: +36 77525222
Internetcím(ek): (URL) www.stravia.hu
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Fax: +36 77425118
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12155949203
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 31781901
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 33248907
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: Alépítményi munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
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V.2.11)

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Modinvest Épitőipari-Beruházó-és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10381603203
Postai cím: Kéve U. 39.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10381603203
Hivatalos név: STRAVIA Emulziógyártó és Útfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12155949203
Postai cím: Olajbányász Utca 2.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12155949203
Hivatalos név: Bitunova Útfenntartó és Emulziógyártó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14008850443
Postai cím: Gábor Dénes Utca 2. infopark D épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14008850443
Hivatalos név: Rózsemberszkiné Csorba Erika egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: 44095143223
Postai cím: Szabadság Utca 25
Város: Kerekegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6041
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 44095143223
Hivatalos név: Cseh-Kozári Kereskedemi és Szolgáltató Betéti társaság.
Nemzeti azonosítószám: 21478688203
Postai cím: Garai Utca 5
Város: Helvécia
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6034
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21478688203
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:
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Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Belső-Pesti Tankerületi Központ (20038/2022)
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: Belső-Pesti Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: 15835011242
Postai cím: Damjanich Utca 6. 33519/0/A/0
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1071
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Márton Sándor
Telefon: +36 204309519
E-mail: balogh.marton.sandor@gmail.com
Fax: +36 99999244
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kk.gov.hu/belsopest
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Takarítás Bp. Veres Pálné Gimn.
Hivatkozási szám: EKR000536682022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90910000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Takarítási szolgáltatások megrendelése Ajánlatkérő tagintézménye számára, a csatolt műszaki leírásban
foglalt tartalommal.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 14881416 (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: Takarítási szolgáltatások megrendelése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:

90900000-6

További tárgyak:

90911000-6

995

90911200-8
90919200-4
90919300-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1053 Budapest Veres Pálné u. 36-38. és 1053 Budapest Bástya utca 6-8.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mennyiségi adatok:
1053 Budapest Veres Pálné u. 36-38.
Alaprajzok alapján felvett m2: 4127,89
Ablak mennyiség darab: 187
Ablak terület m2: 419,00
1053 Budapest Bástya utca 6-8.
Vagyonkezelési szerződésben szereplő m2: 631
Ablak mennyiség darab: 24
Ablak terület m2: 95,00
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Takarítási munka minőségének ellenőrzése fluorescens technikával (évente 0-15
alkalommal) 10
2 Gőztisztító berendezések használata (igen/nem) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Vállalkozói díj (nettó havi átalánydíj, HUF) / Súlyszám: 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdését és a Kbt. 114/A. §-t.
VI.3. 9) pont folytatása:
25. FAKSZ: Balogh Márton Sándor (levelezési cím: 1034 Budapest, San Marco u. 51. 1/1. e-mail cím:
balogh.marton.sandor@gmail. com, lajstromszáma: 00613).
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
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Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
07706 / 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: Takarítási szolgáltatások megrendelése
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: 2022/09/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 11
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 11
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 11
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ArtisInno Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám: 26379852242
Postai cím: Jászberényi Út 24-36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
E-mail: szatlmayer.richard@fm-solutions.hu
Telefon: +36 305345165
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26379852242
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: 14881416
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
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V.2.10)
V.2.11)

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

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Building & Management Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25599978241
Postai cím: Váci Út 83. Váci út 83., SelfStore Office
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25599978241
Hivatalos név: Edelweiss Ökoservice Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10835449242
Postai cím: Csókakő Utca 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1164
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10835449242
Hivatalos név: TAKAR-INT Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24681274241
Postai cím: Dugonics Utca 11.A.ép.10.em.5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1043
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24681274241
Hivatalos név: Poranyó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14590638241
Postai cím: Szigeti József Utca 22
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1041
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14590638241
Hivatalos név: ArtisInno Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26379852242
Postai cím: Jászberényi Út 24-36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
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Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26379852242
Hivatalos név: Colonel VASA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 12528039213
Postai cím: Petőfi Utca 16.
Város: Tésa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2636
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12528039213
Hivatalos név: Coff Cleaning Kft.
Nemzeti azonosítószám: 29016664213
Postai cím: Föveny Utca 3.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 29016664213
Hivatalos név: Ki- Takarít Kft
Nemzeti azonosítószám: 12902875215
Postai cím: Ungvár Sétány 2. 5. em. 31.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12902875215
Hivatalos név: DDL Pure Tech Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26306320242
Postai cím: Magyar Utca 2/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26306320242
Hivatalos név: Baracuda Krieger Bau Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23044142242
Postai cím: Szondi Utca 42/c
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23044142242
Hivatalos név: AR CLEANHOME Hungary Korlatolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25863725213
Postai cím: Akácfa utca 24
Város: Tápiószecső
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2251
Ország: Magyarország
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Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25863725213
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A Kbt. 81. § (5) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő a Poranyó Korlátolt Felelősségű Társaság (1041
Budapest Szigeti József Utca 22), a Colonel VASA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (2636 Tésa Petőfi Utca
16.), a Ki- Takarít Kft (4400 Nyíregyháza Ungvár Sétány 2. 5. em. 31.), a Coff Cleaning Kft. (2040 Budaörs
Föveny Utca 3.), a Building & Management Hungary Kft. (1044 Budapest Váci Út 83. Váci út 83., SelfStore
Office az Edelweiss Ökoservice Korlátolt Felelősségű Társaság (1164 Budapest Csókakő Utca 35.) és HRV
Hungary Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1141 Budapest Szomolány Utca 29) közös
ajánlattevők, az AR CLEANHOME Hungary Korlatolt Felelősségű Társaság (2251 Tápiószecső Akácfa utca
24), a Baracuda Krieger Bau Korlátolt Felelősségű Társaság ( 1062 Budapest Szondi Utca 42/c), a TAKAR-INT
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1043 Budapest Dugonics Utca 11.A.ép.10.em.5), és a DDL Pure
Tech Korlátolt Felelősségű Társaság (1151 Budapest Magyar Utca 2/b) ajánlatát nem bírálta.
Vállalkozói díj (nettó havi átalánydíj, HUF): 1 240 118
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Belső-Pesti Tankerületi Központ (20221/2022)
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: Belső-Pesti Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: 15835011242
Postai cím: Damjanich Utca 6. 33519/0/A/0
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1071
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Márton Sándor
Telefon: +36 204309519
E-mail: balogh.marton.sandor@gmail.com
Fax: +36 99999244
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kk.gov.hu/belsopest
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Takarítás (Bp-i Fazekas Mihály Ált. Isk. és Gimn.)
Hivatkozási szám: EKR000560632022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90910000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Takarítási szolgáltatások megrendelése Ajánlatkérő tagintézménye számára, a csatolt műszaki leírásban
foglalt tartalommal.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 26381400 (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: Takarítási szolgáltatások megrendelése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:

90900000-6

További tárgyak:

90911000-6

1003

90911200-8
90919200-4
90919300-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1082 Budapest Horváth Mihály tér 8.
1082 Budapest Rigó utca 16.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1082 Budapest Horváth Mihály tér 8.:
Alaprajzok alapján felvett m2: 9736 m2 (a csatolt alaprajzokon szereplő földszinti konyhát, ebédlőt és az
orvosi szobát nem kell takarítani, továbbá az 1. emeleti büfét sem)
Ablak mennyiség darab: 801
Ablak terület m2: 5928,12
1082 Budapest Rigó utca 16.:
Vagyonkezelési szerződésben szereplő m2: 560
Ablak mennyiség darab: 33
Ablak terület m2: 102,65
Az alaprajzon szereplő összesített adatok és a mennyiségi kimutatáson szereplő összesített adatok eltérése
esetén a mennyiségi kimutatás adatai az irányadók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Takarítási munka minőségének ellenőrzése fluorescens technikával (évente 0-15
alkalommal) 10
2 Gőztisztító berendezések használata (igen/nem) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Vállalkozói díj (nettó havi átalánydíj, HUF) / Súlyszám: 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdését és a Kbt. 114/A. §-t.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
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Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
12919 / 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: Takarítási szolgáltatások megrendelése
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: 2022/09/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TM CLEAN korlátolt felelősségű társaság
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Nemzeti azonosítószám: 28774239215
Postai cím: Sólyom Utca 4
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: tmcleankft@gmail.com
Telefon: +36 302296569
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28774239215
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: 26381400
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
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V.2.10)
V.2.11)

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

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: ArtisInno Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26379852242
Postai cím: Jászberényi Út 24-36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26379852242
Hivatalos név: Quercus Hungary Ingatlanhasznosító-kezelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 14191057241
Postai cím: Huszti Út 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14191057241
Hivatalos név: Wesiker Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13604604215
Postai cím: Kökörcsin Utca 2
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4432
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13604604215
Hivatalos név: TM CLEAN korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: 28774239215
Postai cím: Sólyom Utca 4
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28774239215
Hivatalos név: Dr. Murányi Réka e. v.
Nemzeti azonosítószám: 69119486133
Postai cím: Börzsöny Utca 16.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120

1006
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Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 69119486133
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A nyertes ajánlat szerinti Vállalkozói díj (nettó havi átalánydíj, HUF): 2 198 450.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Belső-Pesti Tankerületi Központ (20273/2022)
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: Belső-Pesti Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: 15835011242
Postai cím: Damjanich Utca 6. 33519/0/A/0
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1071
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Márton Sándor
Telefon: +36 204309519
E-mail: balogh.marton.sandor@gmail.com
Fax: +36 99999244
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kk.gov.hu/belsopest
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Takarítás Bp. Tóth Aladár Zeneisk.
Hivatkozási szám: EKR000536442022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

1009

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90910000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Takarítási szolgáltatások megrendelése Ajánlatkérő tagintézménye számára, a csatolt műszaki leírásban
foglalt tartalommal.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 29475864 (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: Takarítási szolgáltatások megrendelése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:

90900000-6

További tárgyak:

90911000-6

1010

90911200-8
90919200-4
90919300-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1063 Budapest Szív utca 19-21.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mennyiségi adatok:
1063 Budapest Szív utca 19-21.
Alaprajzok alapján felvett m2: 4094,78
Ablak mennyiség darab: 69
Ablak terület m2: 480,00
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Takarítási munka minőségének ellenőrzése fluorescens technikával (évente 0-15
alkalommal) 10
2 Gőztisztító berendezések használata (igen/nem) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Vállalkozói díj (nettó havi átalánydíj, HUF) / Súlyszám: 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdését és a Kbt. 114/A. §-t.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
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Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
07707 / 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: Takarítási szolgáltatások megrendelése
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: 2022/09/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 9
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 9
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 9
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Cleaning Deal Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 27292639211
Postai cím: Rákóczi utca 36
Város: Bajna
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2525
Ország: Magyarország
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E-mail: dclean04@gmail.com
Telefon: +36 202239015
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27292639211
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: 29475864
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
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V.2.10)
V.2.11)

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: Cleaning Deal Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 27292639211
Postai cím: Rákóczi utca 36
Város: Bajna
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2525
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27292639211
Hivatalos név: Building & Management Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25599978241
Postai cím: Váci Út 83. Váci út 83., SelfStore Office
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25599978241
Hivatalos név: Edelweiss Ökoservice Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10835449242
Postai cím: Csókakő Utca 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1164
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10835449242
Hivatalos név: Poranyó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14590638241
Postai cím: Szigeti József Utca 22
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1041
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14590638241
Hivatalos név: Colonel VASA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 12528039213
Postai cím: Petőfi Utca 16.
Város: Tésa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2636
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12528039213
Hivatalos név: Coff Cleaning Kft.
Nemzeti azonosítószám: 29016664213
Postai cím: Föveny Utca 3.
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Város: Budaörs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 29016664213
Hivatalos név: Ki- Takarít Kft
Nemzeti azonosítószám: 12902875215
Postai cím: Ungvár Sétány 2. 5. em. 31.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12902875215
Hivatalos név: DDL Pure Tech Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26306320242
Postai cím: Magyar Utca 2/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26306320242
Hivatalos név: AR CLEANHOME Hungary Korlatolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25863725213
Postai cím: Akácfa utca 24
Város: Tápiószecső
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2251
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25863725213
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
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A Kbt. 81. § (5) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő a DDL Pure Tech Korlátolt Felelősségű Társaság (1151
Budapest Magyar Utca 2/b) ajánlatát nem bírálta.
Ajánlatkérő 2022. augusztus 16-án tájékoztatta az ajánlattevőket az ajánlati kötöttség 2022. szeptember
5-ig történő kiterjesztéséről. A Poranyó Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő 2022. augusztus 17-én
tájékoztatta ajánlatkérőt, hogy az ajánlatát a kötöttség eredeti határidejének lejártát (2022. augusztus 22.)
követően nem tartja fenn. A Kbt. 70. § (2) bekezdésének utolsó fordulata értelmében az eljárás további
részében ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (20238/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10941362244
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gáldi Gabriella
Telefon: +36 202869685
E-mail: galdig@fkf.hu
Fax: +36 14596800
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestikozmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budapestikozmuvek.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
K2287_2 Emissziómérők karbantartása és javítása
Hivatkozási szám: EKR000924742022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50411000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A BKM Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű területén található 4 kazán emissziómérőinek karbantartása
és meghibásodás esetén történő javítása. A szükséges alkatrészpótlások alapvető feltételei az
emissziómérők működésének, ami az erőmű üzemeltetésének engedélyben előírt feltétele.
Az emisszió mérők a hatóság által előírt módon biztosítják a Hulladékhasznosító Mű által kibocsátott
füstgáz elemzését, és naplózzák a kibocsátási emissziós értékeket.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 58136 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: K2287_2 Emissziómérők karbantartása és javítása
Rész száma:
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50411000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: BKM Nonprofit Zrt. – Fővárosi Hulladékhasznosító Mű Üzem
1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A BKM Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű területén található 4 kazán emissziómérőinek karbantartása
és meghibásodás esetén történő javítása. A szükséges alkatrészpótlások alapvető feltételei az
emissziómérők működésének, ami az erőmű üzemeltetésének engedélyben előírt feltétele.
Az emisszió mérők a hatóság által előírt módon biztosítják a Hulladékhasznosító Mű által kibocsátott
füstgáz elemzését, és naplózzák a kibocsátási emissziós értékeket.
A karbantartásokat, kalibrálásokat Szolgáltatónak úgy kell elvégeznie, hogy a mérések és a
kalibrálások megfeleljenek az Ajánlatkérő PE-06/KTF/1330-25/2021. számon módosított, valamint
PE-06/KTF/1330-16/2021. számon módosított, PE-06/KTF/1330-1/2021. számon kijavított
PE-06_KTF_09040-23_2020 számú egységes környezethasználati engedélyében meghatározott vonatkozó
előírásoknak, a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés
technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 29/2014 (XI.28.) FM rendelet, a levegőterheltségi szint
és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével
kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011 (I.14.) VM rendelet és a mindenkori hatályos jogszabályok
előírásainak, a Magyar Mérnöki Kamara Szabályzatában foglaltaknak valamint az MSZ EN 14181:2015
szabvány előírásainak.
A karbantartásokat és kalibrálásokat az Ajánlattevő végzi, mind a négy kazánvonalon, melynek időbeni
ütemezését Megrendelő adja meg az általa elkészített éves karbantartási, kalibrálási ütemterve
figyelembevételével. összesen nettó 58.136 EUR keretösszeg értékben 2023.06.30-ig illetve amennyiben
az előbb következik be, a keretösszeg kimerülésének napjáig, amennyiben Megrendelő csak a keretösszeg
70 %-át veszi igénybe a keretösszeg 70%-os mértékének kimerülése napjáig terjedő időtartamra kötik
meg.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-a összértékű megrendelés kiadására kötelezettséget vállal.
A karbantartás idejére Megrendelő és a Szolgáltató közösen munkavégzési ütemtervet állítanak össze a
munkák összehangolása céljából.
Az üzemelő készülékek típusai, melyeken a szolgáltatást el kell végezni:
• 4 db ACF-NT emissziós gázelemző készülék (ABB H&B)
• 4 db D-FL 100 füstgáz tömegáram mérő készülék (DURAG)
• 4 db D-R 300-40 pormérő készülék (DURAG)
• 4 db OXITEC 5000 cirkónium-dioxid oxigénszonda (ENOTEC)
• 2 db D-MS 500 KE átmeneti adattároló. (DURAG)
• 1 db DEMS 2000 adatgyűjtő és megjelenítő rendszer. (DURAG)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Kiértesítéstől számított vállalt kiszállási idő eseti javítások esetén (óra) min. 2 max:72 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Képzett ajánlati ár / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
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II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A II.2.5 pontban meghatározott árszempont az alábbiak szerint tevődik össze:
1.1. Karbantartás és kalibrálás, valamint anyagjegyzék mindösszesen képzett ajánlati ára (nettó EUR)
súlyszám: 70
1.2. Eseti javítás óradíja (Rendkívüli meghibásodás, üzemzavar vagy egyéb meghibásodás, karbantartás
során felmerülő hiba javítása esetén EUR/óra súlyszám: 15
1.3. Eseti javítás esetén a kiszállási díj (EUR/alkalom) súlyszám: 5
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő
szempontok szerint értékeli.
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont esetén az ajánlatok részszempontok
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
Az értékelés módszere:
1. ár szempont: fordított arányosítás,
2. minőségi szempont: egyenes arányosítás (érvénytelen az ajánlat, ha Ajánlattevő 72 óránál hosszabb
kiszállási időt jelöl meg a 2. részszempont tekintetében), Ajánlatkérő a Kbt. 77.§ (1) bekezdés alapján a
2. részszemponttal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elemmel
kapcsolatos olyan elvárását melynél alacsonyabb megajánlást tehet Ajánlattevő azonban a 2 óránál
kedvezőbb megajánlás esetén is a ponthatár felső határával azonos számú pontot kap.
VI.3.9.folyatása:
22.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződéskötés időpontjára a szerződés teljes időtartamára
rendelkezni fog 1 fő a gyártómű által kiképzett és dokumentáltan igazolt szerviz-szakemberrel, aki ABBACF-NT és Durag D-EMS 2000 készülékekhez legalább 3 év karbantartási gyakorlattal rendelkezik. Az
ajánlattevőnek szerződéskötésre be kell nyújtania a szakember végzettségét/képzettségét igazoló okirat
másolatát (oklevél), önéletrajzát, a rendelkezésre állási nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljesítésében
személyesen részt vesz.
Fenti dokumentum(ok) rendelkezésre bocsátásának elmaradását Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése
alapján nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való elállásának tekinti.
23.) Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat alkalmazza.
24.) Ajánlattevő ajánlata – többek között - érvénytelen, ha a Kbt. 73.§. (1)-(2) foglalt okok
valamelyike fennáll,
• az ajánlatban nem kerül csatolásra a benyújtandó árazott költségvetés (1/a sz. melléklet),
• az ajánlatba benyújtandó becsatolt árazott költségvetésben (1/a sz. melléklet) nem kerül
minden tétel beárazásra, kivéve belföldi adóilletékességű adóalany esetén a környezetvédelmi
termékdíj (ahol ez releváns)
• az ajánlatba benyújtandó árazott költségvetés (1/a sz. melléklet) tartalmilag eltér az
ajánlatkérő által kiadott árazatlan költségvetés tartalmától.
• az ajánlatba benyújtandó becsatolt árazott költségvetésben (1/a. sz. melléklet) bármely tétele
esetében az érték „0” vagy negatív érték vagy nem egész szám megajánlás, kivéve belföldi
adóilletékességű adóalany esetén a környezetvédelmi termékdíj (ahol ez releváns)
25.) Ajánlattevőnek az ajánlat részeként be kell nyújtania az ajánlati dokumentáció III.26.pontjában előírt
nyilatkozatokat/dokumentumokat.
26.) További információk a közbeszerzési dokumentumban, valamint a szerződéstervezetben találhatóak.
27.) Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a II.2.7. pontban a szerződés kezdő napjaként
megjelölt nap, az eljárás ütemezésétől függő, tájékoztató jellegű.
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IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
14116 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: K2287_2 Emissziómérők karbantartása és javítása
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: 2022/09/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
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Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ABB Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10612798244
Postai cím: Váci Út 99.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: bernadett.pichler@hu.abb.com
Telefon: +36 14432100
Internetcím(ek): (URL) www.abb.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10612798244
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 58136
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 58136
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: EUR
(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: Emissziómérő rendszer
karbantartás, Szervízmérnöki
tevékenység
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: ABB Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10612798244
Postai cím: Váci Út 99.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10612798244
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
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A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § alapján: a) ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem
került sor, ennek indokát: nem releváns; b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):ABB
Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., adószám: 10612798244 ; c) az ajánlattevők nevét, címét és
adószámát (adóazonosító jelét), részajánlat-tétel lehetősége esetén részenkénti bontásban: ABB Mérnöki
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, cím: 1139 Bp., Váci út 99., adószám: 10612798244; d) ha az eljárás során
figyelembe vettek környezetvédelmi vagy szociális szempontokat, a szempontok megnevezése: az eljárás
során nem került figyelembevételre környezetvédelmi vagy szociális szempontok
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Budapest Főváros XV. Kerületi Polgármesteri Hivatal (20282/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XV. Kerületi Polgármesteri Hivatal
Nemzeti azonosítószám: 15515005242
Postai cím: Bocskai Utca 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1153
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Dóra Katalin
Telefon: +36 16195285
E-mail: drvarga@vddr.hu
Fax: +36 16195414
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bpxv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bpxv.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:
Takarítási feladatok ellátása a P. Hivatal részére
Hivatkozási szám: EKR000944142022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90910000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tárgyi közbeszerzés keretében Budapest Főváros XV. kerület Polgármesteri Hivatal által használt
ingatlanok beltéri helyiségeinek – irodák, közösségi terek, szociális helyiségek – rendszeres takarítására
kerül sor.
Budapest XV. kerület, Bocskai u. 1-3.: 4476 m2
Budapest XV. kerület, Illyés Gy. u. 28.: 113 m2
Budapest XV. kerület, Eötvös u. 1.: 159 m2
Budapest XV. kerület, Beller I. u. 4.: 115 m2
Összesen: 4863 m2
A nagytakarítás során az Budapest XV. kerület, Bocskai u. 1-3. sz. alatti ingatlan alapterülete kiegészül
további 137 m2 alagsori alapterület takarításával.
Napi takarítási feladatok
- Lépcsőházak, pihenők seprése és felmosása,
- lépcsőházi korlátok, ajtókilincsek, fogantyúk fertőtlenítős áttörlése,
- irodahelyiségek, tárgyalók porszívózása, felmosása, szemetes edények kiürítése, szükség szerinti
tisztítása,
- teakonyhák, mosdók, mellékhelyiségek felseprése, vegyszeres felmosása, mosdók, WC kagylók, piszoárok
fertőtlenítése, szemetes edények kiürítése, fertőtlenítése,
- konyhapultok, mosogatópultok vegyszeres, fertőtlenítő tisztítása,
- szeméttároló kosarak ürítése, tisztántartása, szemeteszsákok cseréje, az összegyűjtött szemét kijelölt
gyűjtőhelyre szállítása,
- szelektív hulladékgyűjtők ürítése a megfelelő tárolókba.
Heti takarítási feladatok
- Íróasztalok, székek, szekrények, berendezések külső, valamint iratokkal, tárgyakkal nem fedett
felületeinek portalanítása, felületkezelése (ha foltos, zsíros stb.),
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- járófelületek felületkezelése,
- ablakok, belső, külső ablakpárkányok, fűtőtestek portalanítása,
- ajtók, faborítású falburkolatok, tükrök, csempefelületek lemosása,
- mosogatók vegyszeres, fertőtlenítő tisztítása, vízkőmentesítés,
- mikrohullámú sütők külső, belső vegyszeres tisztítása,
- mellékhelyiségek berendezéseinek vegyszeres, fertőtlenítő tisztítása, vízkőmentesítés,
- szeméttároló edények, kukák fertőtlenítése,
- pókhálózás, csővezetékek, armatúrák, kapcsolók, lámpák, képek portalanítása.
Nagytakarítási feladatok
- Íróasztalok, székek, szekrények, berendezések külső, valamint iratokkal, tárgyakkal nem fedett
felületeinek nedves áttörlése, felületkezelése (kivétel számítástechnikai eszközök), alapterületek kezelése,
- szőnyegek, padlószőnyegek vegyszeres tisztítása,
- kárpitozott felületek vegyszeres tisztítása,
- ablakok, ablakkeretek, ablakpárkányok külső, belső vegyszeres tisztítása,
- függőfolyosók, Díszterem, Kossuth-terem ablakai külső felületének (párkányok, keretek is) alpinista
technikával történő tisztítása,
- függönyök tisztítása,
- függönyök leszedése és felrakása,
- ajtólapok, ajtókeretek tükrök vegyszeres teljes tisztítása,
- armatúrák, lámpatestek portalanítása, tisztítása,
- faborítású falburkolatok tisztítása, felületkezelése,
- csempefelületek fertőtlenítő tisztítása,
- mellékhelyiségek berendezéseinek vegyszeres, fertőtlenítő tisztítása, vízkőmentesítés,
- járófelületek felületkezelése,
- 137 m2 alagsori alapterületek takarítása,
- csővezetékek, radiátorok takarítása,
- pókhálók eltávolítása,
- hűtőszekrények mikrohullámú sütők belső, fertőtlenítő tisztítása,
- konyhapultok, mosogatópultok vegyszeres, fertőtlenítő tisztítása, vízkőmentesítése,
- szeméttároló edények, kukák fertőtlenítése.
Az 4863 m2 alapterületű Ingatlanok és a 137 m2 alagsori alapterületek nagytakarítását a szerződés
időtartama alatt három alkalommal kell elvégezni.
Eseti takarítási feladatok
- Épület felújítása, átalakítása miatt felmerülő soron kívüli takarítás (nyílászárók, bútorzat,
világítóberendezések, padozat),
- nagyobb karbantartási munkálatok, üzemzavar után felmerülő soron kívüli takarítás (nyílászárók,
bútorzat, világítóberendezések, padozat),
- minden, az előzőekben nem szereplő egyéb takarítási feladat a Megrendelő kérésének megfelelően,
előre egyeztetett időben (pl.: soron kívüli szőnyeg, függöny és kárpittisztítás, választási urnák tisztítása).
Részletesen a műszaki leírásban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 43439900 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
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(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Takarítási feladatok ellátása a P. Hivatal részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

90900000-6

További tárgyak:
90911200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.
1152 Budapest, Illyés Gyula u. 28.
1153 Budapest, Eötvös u. 1.
1152 Budapest Beller Imre u. 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tárgyi közbeszerzés keretében Budapest Főváros XV. kerület Polgármesteri Hivatal által használt
ingatlanok beltéri helyiségeinek – irodák, közösségi terek, szociális helyiségek – rendszeres takarítására
kerül sor.
Budapest XV. kerület, Bocskai u. 1-3.: 4476 m2
Budapest XV. kerület, Illyés Gy. u. 28.: 113 m2
Budapest XV. kerület, Eötvös u. 1.: 159 m2
Budapest XV. kerület, Beller I. u. 4.: 115 m2
Összesen: 4863 m2
A nagytakarítás során az Budapest XV. kerület, Bocskai u. 1-3. sz. alatti ingatlan alapterülete kiegészül
további 137 m2 alagsori alapterület takarításával.
Napi takarítási feladatok
- Lépcsőházak, pihenők seprése és felmosása,
- lépcsőházi korlátok, ajtókilincsek, fogantyúk fertőtlenítős áttörlése,
- irodahelyiségek, tárgyalók porszívózása, felmosása, szemetes edények kiürítése, szükség szerinti
tisztítása,
- teakonyhák, mosdók, mellékhelyiségek felseprése, vegyszeres felmosása, mosdók, WC kagylók, piszoárok
fertőtlenítése, szemetes edények kiürítése, fertőtlenítése,
- konyhapultok, mosogatópultok vegyszeres, fertőtlenítő tisztítása,
- szeméttároló kosarak ürítése, tisztántartása, szemeteszsákok cseréje, az összegyűjtött szemét kijelölt
gyűjtőhelyre szállítása,
- szelektív hulladékgyűjtők ürítése a megfelelő tárolókba.
Heti takarítási feladatok
- Íróasztalok, székek, szekrények, berendezések külső, valamint iratokkal, tárgyakkal nem fedett
felületeinek portalanítása, felületkezelése (ha foltos, zsíros stb.),
- járófelületek felületkezelése,
- ablakok, belső, külső ablakpárkányok, fűtőtestek portalanítása,
- ajtók, faborítású falburkolatok, tükrök, csempefelületek lemosása,
- mosogatók vegyszeres, fertőtlenítő tisztítása, vízkőmentesítés,
- mikrohullámú sütők külső, belső vegyszeres tisztítása,
- mellékhelyiségek berendezéseinek vegyszeres, fertőtlenítő tisztítása, vízkőmentesítés,

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

1028

- szeméttároló edények, kukák fertőtlenítése,
- pókhálózás, csővezetékek, armatúrák, kapcsolók, lámpák, képek portalanítása.
Nagytakarítási feladatok
- Íróasztalok, székek, szekrények, berendezések külső, valamint iratokkal, tárgyakkal nem fedett
felületeinek nedves áttörlése, felületkezelése (kivétel számítástechnikai eszközök), alapterületek kezelése,
- szőnyegek, padlószőnyegek vegyszeres tisztítása,
- kárpitozott felületek vegyszeres tisztítása,
- ablakok, ablakkeretek, ablakpárkányok külső, belső vegyszeres tisztítása,
- függőfolyosók, Díszterem, Kossuth-terem ablakai külső felületének (párkányok, keretek is) alpinista
technikával történő tisztítása,
- függönyök tisztítása,
- függönyök leszedése és felrakása,
- ajtólapok, ajtókeretek tükrök vegyszeres teljes tisztítása,
- armatúrák, lámpatestek portalanítása, tisztítása,
- faborítású falburkolatok tisztítása, felületkezelése,
- csempefelületek fertőtlenítő tisztítása,
- mellékhelyiségek berendezéseinek vegyszeres, fertőtlenítő tisztítása, vízkőmentesítés,
- járófelületek felületkezelése,
- 137 m2 alagsori alapterületek takarítása,
- csővezetékek, radiátorok takarítása,
- pókhálók eltávolítása,
- hűtőszekrények mikrohullámú sütők belső, fertőtlenítő tisztítása,
- konyhapultok, mosogatópultok vegyszeres, fertőtlenítő tisztítása, vízkőmentesítése,
- szeméttároló edények, kukák fertőtlenítése.
Az 4863 m2 alapterületű Ingatlanok és a 137 m2 alagsori alapterületek nagytakarítását a szerződés
időtartama alatt három alkalommal kell elvégezni.
Eseti takarítási feladatok
- Épület felújítása, átalakítása miatt felmerülő soron kívüli takarítás (nyílászárók, bútorzat,
világítóberendezések, padozat),
- nagyobb karbantartási munkálatok, üzemzavar után felmerülő soron kívüli takarítás (nyílászárók,
bútorzat, világítóberendezések, padozat),
- minden, az előzőekben nem szereplő egyéb takarítási feladat a Megrendelő kérésének megfelelően,
előre egyeztetett időben (pl.: soron kívüli szőnyeg, függöny és kárpittisztítás, választási urnák tisztítása).
Részletesen a műszaki leírásban.
(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. pontra bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai
többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min. 0 hónap, max. 36 hónap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlat ár / Súlyszám: 95
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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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:
II.2.5)
A Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Értékelési szempont, súlyszám, értékelési módszer:
1. sz. részszempont: Nettó ajánlati ár az alábbi alszempontok szerint:
1.1. alszempont: Napi, heti és nagytakarítási feladatok 22 hónapra vetített díja (nettó HUF), súlyszám: 80
1.2. alszempont: Eseti takarítási feladatok díja (nettó HUF/óra/fő), súlyszám: 15
Értékelési módszer (valamennyi árral kapcsolatos alszempont vonatkozásában): fordított arányosítás
[A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2020. március 25-ei útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám)]
2. sz. részszempont: M.2. pontra bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai
többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min. 0 hónap, max. 36 hónap), súlyszám: 5, értékelési
módszer: arányosítás (Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint,
illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához)
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:
14493 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
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IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Takarítási feladatok ellátása a P. Hivatal részére
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/08/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KOSZ-FALÓ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23390120209
Postai cím: Mester Utca 39. tetőtér 14
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
E-mail: temil@emiltakarit.hu
Telefon: +36 52441335
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52441335
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23390120209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 70000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 43439900
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: takarítási feladatok,
nagytakarítás
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: Ferencz-ker Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23599185242
Postai cím: Jászberényi Út 24-36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23599185242
Hivatalos név: BBM Budaber Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 12839023243
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Postai cím: Török Flóris Utca 114.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1204
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12839023243
Hivatalos név: Top-Net Nívó Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 14793989213
Postai cím: Ady Endre Utca 11
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14793989213
Hivatalos név: Prizma FM Services Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11457688213
Postai cím: Bereki Utca 30
Város: Péteri
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2209
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11457688213
Hivatalos név: KOSZ-FALÓ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23390120209
Postai cím: Mester Utca 39. tetőtér 14
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23390120209
Hivatalos név: O.M.T. Controll Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25868153241
Postai cím: Ráby Mátyás Utca 26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1038
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25868153241
Hivatalos név: Building & Management Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25599978241
Postai cím: Váci Út 83. Váci út 83., SelfStore Office
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25599978241
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
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(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Budapesti Honvéd Sportegyesület (20347/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Honvéd Sportegyesület
Nemzeti azonosítószám: 19806567241
Postai cím: Dózsa György Út 53. 27999
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Toldy Csaba Lehel
Telefon: +36 303308605
E-mail: muszak@honved.hu
Fax: +36 13290065
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.honved.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Kbt. 5.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti szervezet
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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x Egyéb tevékenység: Sport
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
BHSE részére földgáz beszerzése - 2023
Hivatkozási szám: EKR001316582022
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:
„BHSE részére földgáz beszerzése - 2023"
Gáz energia vásárlása az Ajánlatkérő, valamint az üzemeltetésében, illetve kezelésében lévő intézmények
részére, adásvételi szerződés alapján
Ajánlatkérő által igényelt, mindösszesen 152.000 m3 (5168,00 GJ) +/- 10 % mennyiségű, a magyar
földgázhálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, a hatályos magyar szabvány szerinti (MSZ 1648:2016)
2/H minőségű földgáz energia szállítása 2022. 10. 01. 06:00 óra és 2023. 10. 01. 06:00 óra közötti
időszakban, teljes ellátás alapú földgáz-kereskedelmi szerződés keretében.
A megadott legalacsonyabb mennyiség +/- 10 %-a opcionálisan igénybe vehető.
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
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II.2.1)

Elnevezés: BHSE részére földgáz beszerzése - 2023
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 helye: 1134 Budapest, Dózsa György út 53. Hrsz: 27999
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Gáz energia vásárlása az Ajánlatkérő, valamint az üzemeltetésében, illetve kezelésében lévő intézmények
részére, adásvételi szerződés alapján
Ajánlatkérő által igényelt, mindösszesen 152.000 m3 (5168,00 GJ) +/- 10 % mennyiségű, a magyar
földgázhálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, a hatályos magyar szabvány szerinti (MSZ 1648:2016)
2/H minőségű földgáz energia szállítása 2022. 10. 01. 06:00 óra és 2023. 10. 01. 06:00 óra közötti
időszakban, teljes ellátás alapú földgáz-kereskedelmi szerződés keretében.
A földgáz fűtőértéke 34,0 MJ/gnm3. (A fűtőérték napi ingadozása nem lehet több a szerződött fűtőérték
+/-5 %-os sávjánál.) A földgáz átadási ponton történő átadása a felhasználási helyek jellemzőinek
megfelelő nyomáson történik.
A mennyiség meghatározása az előző évek statisztikai átlag felhasználási adatai alapján prognosztizált.
A megadott legalacsonyabb mennyiség +/- 10 %-a opcionálisan igénybe vehető.
(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/m3) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az opciós mennyiség mértéke mindösszesen 152.000 m3 +/- 10 % erejéig.
Ajánlatkérő a szerződés megszűnését megelőzően írásban jelezheti, hogy élni kíván opciós jogával.
Ajánlatkérő a teljesítési helyszínen szerepelő intézmény vonatkozásában jogosult az opciós jogát
gyakorolni a szerződés hatálya alatt. Amennyiben ajánlatkérő él az opciós jogával, abban az esetben az
opció keretében kért további mennyiséget olyan minőségben és feltételek mellett köteles biztosítani,
mint amennyit az ajánlata vonatkozásában vállalt. Ajánlatkérő az opció igénybevételére jogosult, de nem
kötelezett.
Az opció mértékét két fontos tényező indokolja.
1. Az időjárás kiszámíthatatlansága: gázfogyasztás hőmérséklet függő, a mostanában tapasztalható
téli, átlagosnál hidegebb és a nyári, átlagosnál melegebb időjárás is nagymértékben növelheti a
gázfogyasztását, azonban ennek előzetes meghatározása, ajánlatkérőtől független okból, kizárólag
nagyfokú bizonytalansággal lehetséges.
2. Működéssel és üzemeltetéssel kapcsolatos bizonytalanság: a világgazdasági helyzetre tekintettel, előre
nem láthatóak az állami intézkedések, melyek a működésre/működtetésre és az üzemeltetésre gyakorolt
hatásuk miatt, szintén ajánlatkérőtől független okból, kizárólag nagyfokú bizonytalanság mellett teszik
csak lehetővé a pontos gázmennyiség meghatározását.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
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Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak, amelyek a következők:
- 2008. évi XL. törvény
- 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet,
- 110/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet,
- 2006. évi XXVI. törvény,
- 2016. évi LXVIII. törvény,
- 2013. évi XXII. törvény,
- 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet ,
- a mindenkor hatályos „A magyar földgázrendszer üzemi és kereskedelmi szabályzata” (ÜKSZ).
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:
18766 / 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: 0 Rész száma: Elnevezés: BHSE részére földgáz beszerzése - 2023
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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 határidő 2022. szeptember hó 16. napja 12:00 óra volt. A megadott határidőre ajánlat benyújtására
nem került sor.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
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V.2.11)
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Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett

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

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
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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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Debreceni Egyetem (20128/2022)
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: Juhászné Tóth Erzsébet
Telefon: +36 52512700 73068
E-mail: juhaszne.erzsebet@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.unideb.huA
A felhasználói oldal címe (URL): https://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
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
DEK-1149 PCR POCT gyorsdiag. ber-hez fogyóanyag
Hivatkozási szám: EKR001066252022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33124000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi keretszerződés keretében Debreceni Egyetem Klinikai Központ részére PCR POCT
gyorsdiagnosztikai berendezés működtetéséhez szükséges fogyóanyagok beszerzése
SARS-CoV-2 Single Target teszkazetták beszerzése
Mennyiség: 103 db KIT
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 29355000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: DEK-1149 PCR POCT gyorsdiag. ber-hez fogyóanyag
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

Fő szójegyzék

1043

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33124000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debreceni Egyetem Klinikai Központ Nagyerdei Campus Sürgősségi
Klinika, Gyermekgyógyászati Klinika (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.), Debreceni Egyetem Klinikai
Központ Kenézy Gyula Campus Sürgősségi Betegellátó Osztály (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi keretszerződés keretében Debreceni Egyetem Klinikai Központ részére PCR POCT
gyorsdiagnosztikai berendezés működtetéséhez szükséges fogyóanyagok beszerzése
Az Országos Kórházi Főigazgatóság által a Debreceni Egyetem Klinikai Központ részére bocsátott 3 db
BOSCH Vivalytic analizátor működéséhez szükséges fogyóanyagok
SARS-CoV-2 Single Target teszkazetták beszerzése
Mennyiség: 103 db KIT
1 db KIT 15 db tesztkazettát tartalmaz, mely csomag tartalmazza a mintavételi pálcát és a mintavevő
folyadékot is.
Ajánlatkérő a keretmennyiség 100%-ra vállal lehívási kötelezettséget.
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
A megajánlott terméknek kompatibilisnek kell lennie Ajánlatkérő meglévő BOSCH Healthcare Vivalytic
analizátor készülékeivel, Ajánlatkérő az egyenértékűséget ebben a tekintetben vizsgálja.
A beszerzés magában foglalja a felhasználó egységig történő szállítást is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az
Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást
is. Ajánlattevő – amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt,
megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában – ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség
alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy
valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi 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 igen
Opciók leírása: A 16./2012. (II. 16.) Korm rendelet 6.§ (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő a szerződés
időtartama alatt jogosult az Ajánlati felhívás II.2.4) pontjában megadott alapmennyiségen túl maximum
100 % mennyiségi opció 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:
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II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza a gyógyszerek és
orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. r. 6. § (3)
bekezdése alapján.
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:
15975 / 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: DEK-1149 PCR POCT gyorsdiag. ber-hez fogyóanyag
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
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V.2.1)

A szerződés megkötésének dátuma: 2022/09/13 (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
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MED-EN TRADE Orvosi Műszer Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24132880207
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 63.
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
E-mail: info@medentrade.hu
Telefon: +36 23880858
Internetcím(ek): (URL) www.medentrade.hu
Fax: +36 23880858
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24132880207
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: 29355000
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)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

1046

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: MED-EN TRADE Orvosi Műszer Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24132880207
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 63.
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24132880207
Hivatalos név: GREEN SOUND PLUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13323387241
Postai cím: Montevideó Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13323387241
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
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Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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DOMONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (20394/2022)
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: DOMONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosítószám: 15734721213
Postai cím: FŐ ÚT 98.
Város: DOMONY
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2182
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Barcsai Antal
Telefon: +36 28576540
E-mail: jegyzo@domony.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://domony.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://domony.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:
K.N Óvoda vizes helységek belső felújítása
Hivatkozási szám: EKR001039902022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

1049

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kiscsillag Napköziotthonos Óvoda vizes helységek belső felújítása 120 nm aljzatú területen.
A meglévő vizeshelységek a tálaló konyha kivételével felújításra kerülnek.
A csövek teljes cseréjére kerül sor. Vízellátás szövetbetétes gumitömlővel 1/2-3/4" méretig Szövetbetétes
víztömlő, 1 MPa 18 mm 150 m -en.
A falak és az aljzat teljes körű burkolat cseréjére a vizeshelységekben.
Lapburkolatok bontása, padló és oldalfalburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy gres lapból 332
m2 mennyiségben.
A falak és az aljzat burkolása előtt szigetelés, aljzatbetonozás.
A mosdókban piperetárgyak is elhelyezésre kerülnek.
Berendezési tárgyak felszerelések elhelyezése.
A dokumentációban részletezettek szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 29126825 (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: K.N Óvoda vizes helységek belső felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45232151-5

Kiegészítő szójegyzék

45430000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: 2182 Domony, Fő utca 98.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kiscsillag Napköziotthonos Óvoda vizes helységek belső felújítása 120 nm aljzatú területen.
A meglévő vizeshelységek a tálaló konyha kivételével felújításra kerülnek.
A csövek teljes cseréjére kerül sor. Vízellátás szövetbetétes gumitömlővel 1/2-3/4" méretig Szövetbetétes
víztömlő, 1 MPa 18 mm 150 m -en.
A falak és az aljzat teljes körű burkolat cseréjére a vizeshelységekben.
Lapburkolatok bontása, padló és oldalfalburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy gres lapból 332
m2 mennyiségben.
A falak és az aljzat burkolása előtt szigetelés, aljzatbetonozás.
A mosdókban piperetárgyak is elhelyezésre kerülnek.
Berendezési tárgyak felszerelések elhelyezése.
A dokumentációban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A kötelező 36 hónap jótállás felett vállalt jótállás időtartama (min. 0 hónapmax. 24 hónap) 20
2 3. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása - fő (minimum 0 fő - maximum 5 fő) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
-Értékelési szempontokkal kapcsolatos pontozás:
Mindegyik részszempont esetében az adható pontszám: 0-10
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1. Nettó ajánlati ár (HUF): Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni. Az ettől eltérő pénznem
használata az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
Az ajánlatkérő számára kedvezőbb a minél alacsonyabb ajánlati ár.
Az ajánlatkérő az 1. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március
25.) útmutatóban feltüntetett alábbi relatív értékelési módszert alkalmazza.
Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb
tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tar-talmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ajánlatkérő 2. bírálati szempont (A kötelező 36 hónap jótállás felett vállalt jótállás időtartama (min. 0
hónap-max. 24 hónap)) esetében relatív értékelést (arányosítást) alkalmazza a következők szerint:
Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb
tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.
Avizsgált
P = x (Pmax - Pmin) + Pmin
Alegjobb
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Alegjobb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték (24
hónap), amire a maximális pontszám kerül kiosztásra
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 pont
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0 pont
Ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazása a Közbeszerzési Hatóság (KÉ
2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) útmutatója alapján történik.
Az egyes értékelési részszempontoknál megszerzett pontszámok a szemponthoz tartozó súlyszámmal
beszorzásra, majd a szorzás alapján az értékelési részszemponthoz tartozó kapott értékek összeadásra
kerülnek.
Ajánlatkérő 3. bírálati szempont (Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása - fő (minimum 0 fő maximum 5 fő)) esetében relatív értékelést (arányosítást) alkalmazza a következők szerint:
Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb
tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.
Avizsgált
P = x (Pmax - Pmin) + Pmin
Alegjobb
ahol:
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Alegjobb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték (5 fő),
amire a maximális pontszám kerül kiosztásra
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 pont
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Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0 pont
Ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazása a Közbeszerzési Hatóság (KÉ
2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) útmutatója alapján történik.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2022 Rész száma: Elnevezés: K.N Óvoda vizes helységek belső 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)
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A szerződés megkötésének dátuma: 2022/09/20 (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: Galga House Team Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25918588213
Postai cím: Radnóti Miklós Utca 9
Város: Tura
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2194
Ország: Magyarország
E-mail: galgahouseteamkft@gmail.com
Telefon: +36 203233337
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25918588213
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: 29126825
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: Szakipari munkák egyes
részfeladatai és a kivitelezéshez fűződő egyéb feladatok elvégzése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
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Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Galga Bau Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12278253213
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 143.
Város: Tura
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2194
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12278253213
Hivatalos név: Galga House Team Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25918588213
Postai cím: Radnóti Miklós Utca 9
Város: Tura
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2194
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25918588213
Hivatalos név: Bácskai Elemér egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: 49616541233
Postai cím: Dózsa György Út 8.
Város: Tura
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2194
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 49616541233
VI. szakasz: Kiegészítő információk
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VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2022/07/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
x Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (20227/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10898824244
Postai cím: Váci Út 182.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korossy Emese
Telefon: +36 14652572
E-mail: kozbeszerzes@vizmuvek.hu
Fax: +36 14652945
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vizmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vizmuvek.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Munkaruha tárolás, ápolásszerviz szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR000900872022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
98312000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Keretszerződés a Fővárosi Vízművek Zrt. tulajdonában lévő munkaruhák tárolására, teljes körű
ápolásszerviz szolgáltatás végzésére”
A Fővárosi Vízművek Zrt. tulajdonában lévő munkaruhák rendezett méret és típus szerinti bértárolása,
teljes körű ápolásszerviz szolgáltatás végzése, amely magában foglalja a szennyes munkaruhák
munkahelyekről történő elszállítását, tisztítását - mosás, szükség szerint folteltávolítás, szárítás, vasalás,
hajtogatás, csomagolás - a munkaruhák a munkahelyekre történő visszaszállítását, munkaruhák szükség
szerint javítását, javíthatatlanság esetén pótlást a tároláson lévő készletből. Ajánlatkérő a KD-okban
határozta meg a tárgyi közbeszerzési eljárás részletes szakmai tartalmát.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 72000000 (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: Munkaruha tárolás, ápolásszerviz szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
98312000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: A teljesítés fő helyszíne: Fővárosi Vízművek Zrt. Budapesti és
agglomerációs telephelyei. Részletes címlista a KD-ban kerül részletezésre
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Keretszerződés a Fővárosi Vízművek Zrt. tulajdonában lévő munkaruhák tárolására, teljes körű
ápolásszerviz szolgáltatás végzésére”
A Fővárosi Vízművek Zrt. tulajdonában lévő munkaruhák rendezett méret és típus szerinti bértárolása,
teljes körű ápolásszerviz szolgáltatás végzése, amely magában foglalja a szennyes munkaruhák
munkahelyekről történő elszállítását, tisztítását - mosás, szükség szerint folteltávolítás, szárítás, vasalás,
hajtogatás, csomagolás - munkaruhák a munkahelyekre történő visszaszállítását, munkaruhák szükség
szerint javítását, javíthatatlanság esetén pótlást a tároláson lévő készletből. Ajánlatkérő a KD-okban
határozta meg a tárgyi közbeszerzési eljárás részletes szakmai tartalmát.
I. Bértárolási szolgáltatás kiterjed:
• Nyári kantáros és derekas nadrág 247 db
• Öszi/Téli kantáros és derekas nadrág 478 db
• Átmeneti kabát (zakó) 118 db
• Téli kabát 140 db
• Mellény 252 db
• Rövid és hosszujjú pólók 1020 db
Jelen kimutatás szerint összesen 2255 darab munkaruha tárolása a feladat éves szinten ami 3 évre vetítve
6765 db
A bértárolás során elvégzendő feladatok:
• A tiszta munkaruhák termék és mérettípusonkénti tárolása.
• Havonta történő kimutatás készítése a készletváltozásokról: nyitó készlet, betárolás, kitárolás, zárókészlet.
• Minden év december 31. napján cégszerűen aláírt nyilatkozat formájában a bértárolt munkaruhák
darabszámát (méret és érték szerinti bontásban) kell elkészíteni
• Évente egyszer javaslatot tenni a selejtezendő, elhasználódott munkaruhákra,- minták bemutatás
Megrendelő részére
• Javításra, selejtezésre előkészítés (fertőtlenítő mosáson átesett, száraz textíliák kiválogatása) az alábbiak
szerint: 1. nem moshatóan szennyeződött, 2.foltos szakadt, lyukas, sérült, roncsolódott, felületkárosodott
3. színét vesztett 4.javíthatatlanul elszíneződött
• Új belépő dolgozók részére a készletből munkaruha biztosítása a megadott méretben.
• Kilépő dolgozók által leadott, és tisztított munkaruha készletre vétele, amennyiben az állapota
megengedi. Egyéb esetben a selejtes munkaruhák közé sorolása.
II. A mosási és javítási szolgáltatás kiterjed az alábbi termékekre/ éves szinten történő mosatási mennyiség
(db), amely az elmúlt 3 év átlag adataiból került meghatározásra
• Nyári derekas nadrág 347
• Nyári kantáros nadrág 521
• Őszi/Téli derekas nadrág 1078
• Őszi/Téli kantáros nadrág 1706
• Kötött(nyári) és téli sapka 11
• Átmeneti kabát (Zakó) 674
• Sárga mellény 26
• Téli dzseki 275
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• Mellény 151
• Köpeny 116
• Esőkabát 6
• Póló 15
• Polár pulóver 66
1 évre számított tervezett mennyiség 4989 db Szerződés időtartamára számolt tervezett mennyiség 14
967 db
Mosási és javítási szolgáltatás során elvégzendő feladatok:
1.A szennyes munkaruháknak, textíliáknak az Ajánlatkérő telephelyeiről történő begyűjtése.
2.Ruhák állapotának rendszeres vizsgálata és szükség esetén az Ajánlatkérő által előírtak szerinti javítása,
karbantartása.
3.A szennyesként leadott ruhák megfelelő, szakszerű tisztítása (mosás, szükség szerint folteltávolítás,
szárítás, vasalás).
4.A munkaruhák címkével történő ellátása – szükség esetén pótlása, egységesítése.
5.A tiszta, vasalt, esetlegesen javított munkaruháknak, textíliáknak az Ajánlatkérő telephelyeire történő
visszaszállítása.
6. munkaruhák javítása
Ajánlatkérő a keretszerződést 24 hónap határozott időre köti, nettó 72 000 000Ft keretösszegben,
amelynek 70%-ára vállal AK lehívási kötelezettséget. A meghatározott keretösszeg a szerződés teljes
időtartamára vonatkozik és a szerződés keretében teljesített szolgáltatások HUF-ban kifejezett értékét
jelenti. A keretszerződés AK egyoldalú írásbeli jognyilatkozatával egy alkalommal, legfeljebb további
12 hónapra meghosszabbítható, amennyiben a megrendelések összértéke nem éri el a keretszerződés
eredeti időtartamának lejártakor a keretösszeget.
AK tájékoztatja AT-ket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített – illetőleg a
keretszerződés meghosszabbítása esetén a meghosszabbított – időtartam eltelt, vagy ha a megrendelések
összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget és az utolsó szolgáltatás szállítása és ellenszolgáltatása
teljesült.
Ajánlatkérő a KD-okban határozta meg a tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki/szakmai tartalmát, valamint
az eljárás eredményeként megkötendő szerződés tervezetét.
(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: / 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:
AK az I.1) pontban megadott faxszámot kizárólag a Kbt. 50. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel adta meg,
AK faxkészüléket nem üzemeltet.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
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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:
16271 / 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: Munkaruha tárolás, ápolásszerviz szolgáltatás
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: 2022/09/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
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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
Hivatalos név: Markoó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11974097243
Postai cím: Kistétényi Utca 30
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1223
Ország: Magyarország
E-mail: markoo@markoo.hu
Telefon: +36 24532035
Internetcím(ek): (URL) www.markoo.hu
Fax: +36 24532046
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11974097243
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: 72000000
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:
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Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Markoó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11974097243
Postai cím: Kistétényi Utca 30
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1223
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11974097243
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:
44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§-a szerinti adatok:
b) pont A nyertes ajánlattevő adószáma: 11974097-2-43
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c) Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
Ajánlattevő neve: Markoó Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1223 Budapest, Kistétényi utca 30.
Ajánlattevő adószáma: 11974097-2-43
Értékelési szempont a legalacsonyabb ajánlati ár:
Nyertes AT megajánlása az elkészített ár táblázatra vonatkozóan: nettó 69 094 950 HUF
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

1064

Füzesgyarmat Város Önkormányzata (20377/2022)
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: Füzesgyarmat Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15725338204
Postai cím: Szabadság Tér 1
Város: Füzesgyarmat
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Barabásné Szivos Katalin
Telefon: +36 306264048
E-mail: barabasne@fuzesgyarmat.hu
Fax: +36 66491361
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.fuzesgyarmat.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:
Füzesgyarmat elkerülő út építése
Hivatkozási szám: EKR001012732022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Füzesgyarmat Vállalkozói Park kialakítása keretében Füzesgyarmat város területén 1009,31 fm hosszú, 6,0
m széles elkerülő út építése
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: Füzesgyarmat elkerülő út építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

1066

Fő tárgy:
45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Füzesgyarmat város területe. Érintett hrsz-ok: 2713/1, 2711, 2712,
0723/66, 206/1, 2713/2, 0723/8, 0723/69, 0723/73, 0723/68.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Füzesgyarmat Vállalkozói Park kialakítása keretében Füzesgyarmat város területén 1009,31 fm hosszú, 6,0
m széles elkerülő út építése
Az elkerülő út a 0+000 km kezdőszelvényével csatlakozik a Széchenyi u. (42333 j. állomáshoz vezető út)
meglévő útburkolatához, majd a 0+695,0 km szelvényben keresztezi az Ó-Berettyó csatornát (a híd/áteresz
építése nem képezi a jelen közbeszerzés tárgyát). Az elkerülő út az 1+009,31 km végszelvénye igazodik a
4206. j. ök. út burkolatszéléhez.
Főbb paraméterek:
Koronaszélesség: 8,50 m
Burkolatszélesség: 6,00 m
Burkolat oldalesése: kétoldali 2,5 %
Padka szélesség: 1,25 m
Padka oldalesés: 5,0 %
Pályaszerkezet:
3,5 cm AC 11(F) aszfalt kopóréteg
3,5 cm AC 11(F) aszfalt kötőréteg
7,0 cm AC 22(F) aszfalt alapréteg
1 rtg feszültségmentesítő
20,0 cm Ckt alapréteg
20,0 cm homokos kavics védőréteg
50,0 cm 5 tömeg %-os meszes stabilizáció
Közművezetékek kiváltása (INVITEL, Alföldvíz).
Forgalomtechnikai munkák: KRESZ táblák elhelyezése oszloppal, burkolati jelek felfestése.
A csapadékvíz elvezetési munkák nem képezik a jelen közbeszerzés tárgyát
A beruházás engedélyköteles, a fordított ÁFA hatálya alá tartozik.
Pontos paraméterek a műszaki leírásban.
(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. szakember többlettapasztalata (0-36 hónap) 10
2 Többletjótállás időtartama (0-12 hónap): 10
3 Ajánlattevő rendelkezik -e ISO 9001 tanúsítvánnyal (igen/nem) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00012
II.2.9) További információ:
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A II.2.7) pont szerinti határidő a munkaterület átadásától számít. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. A
projekt befejezési határidejére tekintettel a kivitelezést legkésőbb 2022. december 17-ig be kell fejezni
abban az esetben is, ha a II.2.7) pont szerinti határidő ennél később telne le a közbeszerzési elhúzódása
vagy a szerződés hatálybalépésének elhúzódása miatt vagy más ok miatt.
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:
14364 / 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: Füzesgyarmat elkerülő út építése
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].

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

1068

A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 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
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:
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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

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Topeto Bau Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25071630204
Postai cím: Belterület 6238/9
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25071630204
Hivatalos név: Hódmezővásárhelyi Útépitő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11081423403
Postai cím: Béke Utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11081423403
Hivatalos név: NOVUS-DOM Építőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: 14663868204
Postai cím: Vandháti Út 34
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14663868204
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
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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:
2022/09/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (20393/2022)
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: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: 15789305208
Postai cím: Árpád Út 32. 7150
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Katalin
Telefon: +36 96795759
E-mail: kovacs.katalin1@gyor.gov.hu
Fax: +36 96795615
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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: 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:
Gépjárművek műhelyben javítása, karbantartása 2022
Hivatkozási szám: EKR001016512022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50110000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által üzemeltetett gépjárművek javítóműhelyben történő
javítása és karbantartása – 2022.”
Ajánlattevő által biztosított javítóműhely(ek)ben az Ajánlatkérő által üzemeltetett, a közbeszerzési
dokumentumok szerinti gépjárművek ( lista: 1. garancia időn túli (81 db) és 2. garanciális gépjárművek (53
db)) szervizelése, karbantartása, javítása az alábbiak szerint:
• műszaki vizsgára felkészítés;
• kilométer-periódushoz, vagy évhez kötött gyári ajánlás szerinti szemlék és szervízek elvégzése;
• szemlék közötti eseti meghibásodásokból adódó javítás elvégzése;
• karosszéria-javítás;
• motorolaj-csere;
• autófényezés;
• centrírozás;
• kerékcsere;
• kárrendezés, CASCO biztosítási ügyintézés az Ajánlatkérő biztosítójánál;
• klíma fertőtlenítése, töltése, szervizelése;
• szélvédőjavítás, csere;
• asszisztencia szolgáltatás;
• futómű állítás;
• hiba lekérdezés.
Nyertes Ajánlattevő az asszisztencia szolgáltatás keretében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: 7:30 és 18:00
óra között telefonos segítségnyújtás, szükség esetén helyszíni javítás, hibaelhárítás, szervizbe szállítás
szervezésében segítségnyújtás.
Ajánlatkérő a gépjárművek javítási helyre történő oda- és visszavezetéséről – kivéve a műszaki mentést és
a szerződéstervezet 4.5. pontjában meghatározott esetet – saját erőforrásból gondoskodik az Ajánlatkérő
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székhelyétől számított 20 km-es körzeten belül, ennél távolabbi javítási hely esetén a gépjárművek javítási
helyre történő eljuttatása a nyertes Ajánlattevő feladata.
A konkrét javítási és teljesítési határidőket a szerződéstervezet 5. pontja tartalmazza.
Szerződés típusa: vállalkozási szerződés
A beszerezni kívánt szolgáltatás részletes leírását a Műszaki leírás (figyelemmel a mellékletét képező
Gépjármű adatlapra), valamint a szerződéstervezet tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 60000000 (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: Gépjárművek műhelyben javítása, karbantartása 2022
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50110000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Ajánlattevő által biztosított javítóműhely(ek)ben.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által üzemeltetett gépjárművek javítóműhelyben történő
javítása és karbantartása – 2022.” az alábbiak szerint:
Ajánlattevő által biztosított javítóműhely(ek)ben az Ajánlatkérő által üzemeltetett, a közbeszerzési
Műszaki leírás mellékletét képező Gépjármű adatlap szerinti gépjárművek (személygépjárművek
és tehergépjárművek, 1. táblázat: garancia időn kívüli 81 db, 2. táblázat: garancia időn belül: 53 db)
szervizelése, karbantartása, javítása 134 db + 10 % gépjármű mennyiségben. Az elvégzendő munka
részletes leírását a Műszaki leírás (figyelemmel a mellékletét képező Gépjármű adatlapra), valamint a
szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a szerződés ellentételezésére nettó 60.000.000,- Ft keretösszeget határoz meg, ezáltal a
szerződés annak időbeli hatálya lejártával vagy a keretösszeg kimerülésével szűnik meg. A szerződés
jelen felhívás II.2.7) pontjában ismertetett meghosszabbítására értelemszerűen az esetben van
lehetőség, amennyiben a keretösszeg még nem merült ki (a meghosszabbítás esetében a szerződés a
meghosszabbított időbeli hatály lejártával vagy a keretösszeg kimerülésével szűnik meg). Ajánlatkérő
által a jelen eljárás eredményeként megkötendő szerződés alapján annak – meghosszabbítás nélkül
számított – időbeli hatálya lejártáig igénybe vett szolgáltatás után járó ellenértékre Ajánlatkérő által vállalt
minimum kötelezettség: nettó 42.000.000,- Ft. Azaz a szerződés – meghosszabbítás nélkül számított –
időbeli hatályának lejártáig Ajánlatkérő legalább e minimum összegnek megfelelő értékben igénybe veszi
a szerződés szerinti szolgáltatást.
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Az eljárás eredményeként megkötendő szerződés mindkét fél általi aláírásával, de legkorábban a
jelen eljárással azonos tárgyú, Ajánlatkérő által „A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által
üzemeltetett gépjárművek javítóműhelyben történő javítása és karbantartása 2021.” elnevezéssel
lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés megszűnését követő napon léphet
hatályba.
A jelenleg hatályos szerződés 2022. október 5. napjáig hatályos, vagy a rendelkezésre álló keret
kimerüléséig.
Az értékeléssel kapcsolatos részletek: a Közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Alkatrész referencia árából adott kedvezmény mértéke (%) (az értékelés
legkedvezőbb szintje: 50 %) 40
2 4. 6 hónapon felüli vállalt többlet jótállás időtartama (hónap, egész hónapban megadva) (az értékelés
legkedvezőbb szintje: 6 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 50
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
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:
Ár értékelési részszempontok és súlyszámaik:
1. Komplex javítási óradíj (nettó Ft/óra) /47 súlyszámmal
2. Hiba lekérdezés díja (nettó Ft/alkalom) / 3 súlyszámmal
Minőségi részszempont: Ajánlatkérő a 6 hónapon felüli többlet jótállás minőségi értékelési részszempont
esetében a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 6 hónapban határozza meg az értékelés legkedvezőbb szintjét.
A megajánlást egész hónapban kell megadni. Amennyiben az Ajánlattevő az értékelési részszempontra
0 hónap megajánlást tesz, az nem eredményezi az ajánlat érvéntelenségét, ez esetben Ajánlattevő ezen
értékelési részszempontra 0 pontot kap.
Súlyszám: 10.
Ár részszempont: Alkatrész referencia árából adott kedvezmény mértéke értékelési részszempont
esetében a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 50 %-ban határozza meg az értékelés legkedvezőbb szintjét.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az egyes értékelési részszempontokhoz további
információk a Közbeszerzési dokumentumban találhatóak. Az egyes értékelési részszempontokhoz a
megajánlást jelen ajánlati felhívás és a Közbeszerzési dokumentum ide vonatkozó részei alapján kell
megtenni.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
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Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
14982 / 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: Gépjárművek műhelyben javítása, karbantartása 2022
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/09/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: Győri Autóközpont Zártkörű Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11120360208
Postai cím: Tompa Utca 2.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9027
Ország: Magyarország
E-mail: baranyai.karoly@autokoz.hu
Telefon: +36 96514610
Internetcím(ek): (URL) www.autokoz.hu
Fax: +36 96514611
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11120360208
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
Hivatalos név: Fekete Zoltán EV.
Nemzeti azonosítószám: 66361165228
Postai cím: 32 32 Madách u
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9027
Ország: Magyarország
E-mail: fekete.zoltan@t-online.hu
Telefon: +36 209505588
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 66361165228
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: 60000000
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: Skoda, Volkswagen, Ford,
Citroen és Opel,Toyota típusú garanciális gépjárművek esetében a kilométer periódushoz vagy évhez
kötött gyári ajánlás szerinti szemlék elvégzése márkaszervizben.
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V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Győri Autóközpont Zártkörű Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11120360208
Postai cím: Tompa Utca 2.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9027
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11120360208
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
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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:
2022/09/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Kereki Község Önkormányzata (20321/2022)
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: Kereki Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15400987114
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 64.
Város: Kereki
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8618
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Solti Tamásné Dr.
Telefon: +36 203724068
E-mail: soltidr@gmail.com
Fax: +36 12470433
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Újra Eszközbeszerzés Kereki Vár kultúrális örökség
Hivatkozási szám: EKR000958792022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

1080

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
18410000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az „Újra eszközbeszerzés Kereki vár kulturális öröksége” tárgyában eszközök beszerzésére a TOP-1.2.1-16SO1-2019-00005 azonosító számú pályázatában foglaltak szerint. A projekt keretében a Kereki vár
bemutathatóságát szolgáló zárt és nyitott kiállító tér materiális tárgyi eszközeinek beszerzése, különösen:
Felpróbálható ruhák és kosztümök, fa játszóeszközök, korhű fegyverek, zászlók, lovagi torna játékok az AD
részeként csatolt árazatlan költségvetés szerint, valamint elektronikus szórakoztató eszközök, színházi és
éttermi, valamint konyhai bútorzat.
Az eszközök beszerelése, üzembe helyezése nem feladat, azt az épület átadás-átvételét követően a
majdani üzemeltető feladata lesz. A közbeszerzési eljárás kiegészítő CPV kódja: 39154000-6 Kiállítási
bútorok.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 23254880 (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: Újra EszközbeszerzésKereki Vár kultúrális öröksége
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

18410000-6

További tárgyak:
39154000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés helye: Kereki, Petőfi u. 64. és Kereki, Hősök parkja 221/25
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az „Újra Eszközbeszerzés Kereki vár kulturális öröksége” tárgyában, eszközök beszerzésére a TOP-1.2.1-16SO1-2019-00005 azonosító számú pályázatában foglaltak szerint. A projekt keretében a Kereki vár
bemutathatóságát szolgáló zárt és nyitott kiállító tér bemutathatóságát szolgáló materiális tárgyi
eszközeinek beszerzése, különösen: Felpróbálható ruhák és kosztümök, fa játszóeszközök, korhű
fegyverek, zászlók, lovagi torna játékok az AD részeként csatolt árazatlan költségvetés szerint, valamint
elektronikus szórakoztató eszközök, színházi és éttermi, valamint konyhai bútorzat.
4 db női fejrevaló, párta
2 db férfi ruha többféle, dolmány
2 db korona férfi és női
2 db palást, férfi és női
20 db gyerek fiú egyben felvehető lovagi ruha,köpeny
3 db gyerek fiú dolmány
20 db lány ruha, egyben felvehető
2 db páncélkesztyű
2 db lányka-fiú palást
20 db gyerek fa kard hüvellyel, övvel
1 db felnőtt másfélkezes díszkard
1 db buzogány
1 db láncing, felnőtt
1 db láncing ifjú
1 db láncing gyerek
1 db mellvért
1 db szablya hüvellyel és övvel,
1 db sodronyfonatú fejvért
1 db gravírozott páncélkesztyű
20 db fa pajzs
1 db fém pajzs
2 db lábbilincs vasgolyóval
2 db bilincs
2 db kötélhágcsó
8 db denevér (várbörtön szabadulószobába)
5 db pókok, pókhálók (várbörtön szabadulószobába)
1 db kaloda
2 db létra és lógatható dekorációk a toronyba
1 db fényképezkedős fal festéssel
5 db vesszőparipa
1 db óriás történelem könyv a várról
1 db lökd le a másikat, lovagi játék gyerekeknek
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2 db gumitapadókorongos nyíl céltáblával, védőhálóval
1 db dobd le a sárkány fejét játék
1 db meseszőnyeg
1 db óriás ördöglakatok fán
1 db hordólovaglás-játék
12 zászlók, korabeli nemesi
2 db zoknicsatához vesszőfal, rongylabdák
1 db sóhomokozó játékokkal
1 db dióval működő ágyú és célja
1 db tekerős lovagverseny
1 db ikerjárás
2 db várméta felszereléssel, magyarázó táblával
1 db a környezeti élővilág bemutatásához madárfigyelő házikó etetővel, belül kis
herbárium(műgyantában, plexin ) és bogármegfigyelés
1 db a természeti környezet bemutatásához mezítlábas élményszőnyeg "ösvény"
10 db QR-kódos infók a várról, a felfelé vezető útról (természet), ill. a kódot jelző táblák
7 db Asztal beltéri éttermi
14 db Szék Beltéri bükkfa vázas
40 db Szék előadóba fémvázas párnázott
5 db Paraván 2*2,5 m
1 db Íróasztal 140*80
2 db Irodai szék relax fekete főnöki forgószék.
2 db Elektromos tűzhely
2 db Hűtőszekrény ipari inox
2 db Inox mosogató:
1 db Kisméretű inox kézmosó
1 db Takarítószer tároló szekrény fém
8 db Digitális tábla: Samsung Smart LED Televízió, 214 cm, 4K Ultra HD, Crystal UHD
OPCIÓBAN:
4 db női ruha többféle, felnőtt méret
2 db férfi fejfedő, nemez
3 db fiú fejfedő, nemez
2 db lemez sisak
1 db udvari bolond jelmez sapkával
20 db műanyag sisak gyerek
1 db fogadó kapu, nemez
A pontos mennyiségeket és a műszaki megfelelőséget a kiadott árazatlan költségvetések soronként
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 Vállalt többlet jótállás a kötelező 24 hónapon túl hónapokban (min:0-max:24
hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati össz-ár / Súlyszám: 90
x Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: Vállalt többlet jótállás a kötelező 24
hónapon túl hónapokban
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
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Opciók leírása: A teljes mennyiség és az opciók az alábbiak szerint:
4 db női fejrevaló, párta
2 db férfi ruha többféle, dolmány
2 db korona férfi és női
2 db palást, férfi és női
20 db gyerek fiú egyben felvehető lovagi ruha,köpeny
3 db gyerek fiú dolmány
20 db lány ruha, egyben felvehető
2 db páncélkesztyű
2 db lányka-fiú palást
20 db gyerek fa kard hüvellyel, övvel
1 db felnőtt másfélkezes díszkard
1 db buzogány
1 db láncing, felnőtt
1 db láncing ifjú
1 db láncing gyerek
1 db mellvért
1 db szablya hüvellyel és övvel,
1 db sodronyfonatú fejvért
1 db gravírozott páncélkesztyű
20 db fa pajzs
1 db fém pajzs
2 db lábbilincs vasgolyóval
2 db bilincs
2 db kötélhágcsó
8 db denevér (várbörtön szabadulószobába)
5 db pókok, pókhálók (várbörtön szabadulószobába)
1 db kaloda
2 db létra és lógatható dekorációk a toronyba
1 db fényképezkedős fal festéssel
5 db vesszőparipa
1 db óriás történelem könyv a várról
1 db lökd le a másikat, lovagi játék gyerekeknek
2 db gumitapadókorongos nyíl céltáblával, védőhálóval
1 db dobd le a sárkány fejét játék
1 db meseszőnyeg
1 db óriás ördöglakatok fán
1 db hordólovaglás-játék
12 zászlók, korabeli nemesi
2 db zoknicsatához vesszőfal, rongylabdák
1 db sóhomokozó játékokkal
1 db dióval működő ágyú és célja
1 db tekerős lovagverseny
1 db ikerjárás
2 db várméta felszereléssel, magyarázó táblával
1 db a környezeti élővilág bemutatásához madárfigyelő házikó etetővel, belül kis
herbárium(műgyantában, plexin ) és bogármegfigyelés
1 db a természeti környezet bemutatásához mezítlábas élményszőnyeg "ösvény"
10 db QR-kódos infók a várról, a felfelé vezető útról (természet), ill. a kódot jelző táblák
7 db Asztal beltéri éttermi
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14 db Szék Beltéri bükkfa vázas
40 db Szék előadóba fémvázas párnázott
5 db Paraván 2*2,5 m
1 db Íróasztal 140*80
2 db Irodai szék relax fekete főnöki forgószék.
2 db Elektromos tűzhely
2 db Hűtőszekrény ipari inox
2 db Inox mosogató:
1 db Kisméretű inox kézmosó
1 db Takarítószer tároló szekrény fém
8 db Digitális tábla: Samsung Smart LED Televízió, 214 cm, 4K Ultra HD, Crystal UHD
OPCIÓBAN:
4 db női ruha többféle, felnőtt méret
2 db férfi fejfedő, nemez
3 db fiú fejfedő, nemez
2 db lemez sisak
1 db udvari bolond jelmez sapkával
20 db műanyag sisak gyerek
1 db fogadó kapu, nemez
FONTOS: Ajánlatkérő a teljes mennyiség meghatározásánál élni kívánt az opciós lehetőségével, tekintettel
a rendelkezésére álló fedezetre.
Az opció lehívása során Ajánlatkérő előzetesen rögzíti, hogy az opciós mennyiség felsorolása NEM jelent
sorrendiséget, az opciós eszközökből Ajánlatkérő a fedezete erejéig bármelyik megjelölt terméket,
termékeket, illetve azokból részlegesen meghatározott db - számot is választhat.
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-1.2.1-16-SO1-2019-00005
II.2.9) További információ:
1. Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a teljesítés során a kiszállítandó eszközök csomagolása:
sérülésmentesen megbontható, sérüléstől óvó, visszazárható legyen. A ruhaneműk és jelmezek, egyéb
textíliák szállítása gyűrődésmentes, sérüléstől, nedvesedéstől védő, visszazárható csomagolásban
történjen.
2. A szerződés ellenértéke teljes egészében a TOP-1.2.1-16-SO1-2019-00005 forrásból kerül kifizetésre.
Támogatási intenzitás:100%, formája: utófinanszírozás.
3.Tájékoztatjuk az Ajánlattevőket, hogy amennyiben a TOP-1.2.1-16-SO1-2019-00005 projekt
eszközbeszerzést megelőző "építési beruházás" vonatkozásában a kivitelezésre nyitva álló határidő egy
esetleges hosszabbítás során kitolódik, a jelen közbeszerzési eljárásban a teljesítési határidő is a projekt
végső teljesítési határidejéig, de összességében nem több mint 5 hónapra meghosszabbodik.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
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Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
15937 / 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: Újra EszközbeszerzésKereki Vár kultúrális öröksége
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: 2022/09/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CPM Mobilier Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26387811203

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

1086

Postai cím: Kasza Utca 5.
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: Magyarország
E-mail: kozbesz@cpmhungary.hu
Telefon: +36 303740074
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26387811203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 23254880
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: nem ismert
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Yolo Trade 2020 Vendéglátói Szociális Szövetkezet
Nemzeti azonosítószám: 28996305214
Postai cím: Akácvirág Utca 4/b
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
E-mail: yolotrade2020@gmail.com
Telefon: +36 703889426
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Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 28996305214
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 21991850 Pénznem: HUF
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: CPM Mobilier Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26387811203
Postai cím: Kasza Utca 5.
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26387811203
Hivatalos név: Yolo Trade 2020 Vendéglátói Szociális Szövetkezet
Nemzeti azonosítószám: 28996305214
Postai cím: Akácvirág Utca 4/b
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28996305214
Hivatalos név: STAND-ART DESIGN Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14338896220
Postai cím: Millenniumi Körút 41.
Város: Nagypáli
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 8912
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14338896220
Hivatalos név: FOKI-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24141905214
Postai cím: Fő utca Utca 174-176. földszint 11.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24141905214
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:
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Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (20318/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Nemzeti azonosítószám: 15814160241
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 52
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fülöpné dr. Papp Erika
Telefon: +36 14597724
E-mail: kozbeszerzes@mekh.hu
Fax: +36 14597682
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mekh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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x Egyéb tevékenység: Energia-, üzemanyagellátás igazgatás
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:
Vagyonvédelmi és recepciós feladatok ellátása III.
Hivatkozási szám: EKR000679082022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79713000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vagyonvédelmi és recepciós feladatok ellátása III.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 236338050 (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: Vagyonvédelmi és recepciós feladatok ellátása III.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

79710000-4

Kiegészítő szójegyzék
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További tárgyak:
79992000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal székhelye (1054
Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 52. és 1054 Budapest, Vadász utca 23.-25.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal székhelyén élőerős vagyonvédelmi, biztonsági és
recepciós szolgáltatás nyújtása.
Vállalkozási szerződés a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal székhelyén 7/24 –es folyamatos
munkarenddel élőerős vagyonvédelmi, biztonsági és recepciós szolgáltatás nyújtására három éves
időtartamban.
Ellátandó terület: 12 000 (tizenkétezer) négyzetméter
1. Általános követelmények
Nyertes ajánlattevő teljes felelősséggel tartozik az általa foglalkoztatott őr- és recepciós személyzetért.
Nyertes ajánlattevő köteles a közbeszerzési műszaki leírásban részletezett feladatok maradéktalan és az
előírt időben történő elvégzésére, az épületegyüttesben folyó hivatali munka zavarása nélkül.
2. Fegyver nélküli őrzés-védelmi feladatok ellátása
A nyertes Ajánlattevő feladata a Bajcsy Zsilinszky út 52. és Vadász utca 23.-25. szám alatti objektumban
fegyver nélküli őrzés-védelmi szolgálat folyamatos ellátása a szerződés időtartama alatt.
Nyertes ajánlattevő az őrzés-védelmi tevékenység ellátása körében különösen az alábbi feladatokat látja
el:
- járőrszolgálati tevékenység az előírt időszakokban és útvonalon, igény szerint az objektum külső és belső
területén,
- a belépőkártya-használat személyhez kötöttségének ellenőrzése, az objektum területére történő
illetéktelen behatolások megakadályozása,
- az engedély nélküli eszközkivitel és eszközbehozatal, illetve az Ajánlatkérő biztonsági szabályzatában
meghatározott tiltott tárgyak bevitelének megakadályozása,
- az irodakulcsok biztonságos kezelése,
- a belépési helyek rendellenes nyitva tartása esetén a szükséges intézkedések megtétele,
- részvétel a természeti csapások által okozott károk elhárításában, a rendkívüli esetekről a Szolgálati
Utasításnak és az
Objektumvédelmi Utasításgyűjteménynek megfelelően történő jelentéstétel, tevékenység,
- az épület külső és belső rendjének ellenőrzése, azonnali beavatkozás az észlelt esemény elhárításába,
szükség esetén a helyszín biztosítása az ajánlatkérő képviselője, illetve a hatóság kiérkezéséig. Szükség
szerint segítségnyújtás tevékenységükhöz,
- az épületegyüttes belső tereibe történő személy- és gépkocsi belépések ellenőrzött és nyilvántartott
beléptetése munkaidőben és azon túl,
- az előírt nyilvántartások vezetése (beleértve a beléptetési nyilvántartást, és a személyes adatok
kezeléséhez való hozzájárulásra
vonatkozó dokumentációt is),
- a kezelésükbe rendelt technikai eszközök üzemeltetése (beléptető-rendszer, videókamera-rendszer,
tűzvédelmi rendszer,
riasztórendszer), felügyelete, jelzéseinek regisztrálása, intézkedés esemény alkalmával, jelentés,
nyilvántartás,
- liftrendszer működésével kapcsolatos vészhelyzet elhárításában való részvétel, liftüzem ügyeletesi
feladatok ellátása,
- kihelyezett defibrillátor életmentő készülék használata vészhelyzet esetén,
- az épületben működő épületgépészet, épületfelügyeleti rendszerének folyamatos figyelemmel kísérése,
jelzések regisztrálása,
rendkívüli esetekről az üzemeltetést végző szolgáltatónak történő jelentéstétel,
- fogyatékkal élő látogató mozgásának biztosítása
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- rendkívüli eseményről az illetékes személyzet haladéktalan értesítése,
- az épület (objektum) belső ellenőrzése, felügyelete, ajtók, ablakok, irodák zártságának ellenőrzése,
elektromos fogyasztók
kikapcsolása, benntartózkodók engedélyeinek nyilvántartása és ellenőrzése, valamint az épület technikai
védelmének felügyelete,
- munkaidőn túl a benntartózkodás szabályainak ellenőrzése, tapasztalatainak szolgálati naplóban történő
rögzítése,
- a hivatali munkaidőn kívül, továbbá munkaszüneti napokon a bejárati ajtók kulccsal történő zárása és
nyitása,
- a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal épületének, és az épületéhez tartozó udvarnak,
parkolónak az őrzése,
- a várakozók, ügyfelek eligazítása, szükség esetén angol nyelven,
- szemetes kukák mozgatása.
Nyertes ajánlattevő gondoskodik arról, hogy a szolgálatba vezényelt őrszemélyzet az előírásoknak
megfelelő állapotban, kipihenten, ápoltan, a szolgálat ellátására minden szempontból alkalmasan,
felszereléssel együtt, pontosan jelenjen meg a teljesítési helyszíneken lévő szolgálati helyükön. Nyertes
ajánlattevő köteles figyelembe venni ajánlatkérőnek az őrszemélyzet személyi összetételével kapcsolatos
indokolt észrevételeit.
3. Recepciós feladatok ellátása
Nyertes ajánlattevő az recepciós tevékenység ellátása körében különösen az alábbi feladatokat látja el:
- irodakulcsok átadása-átvétele,
- az ügyfelek, vendégek fogadása,
- a várakozók eligazítása és tájékoztatása, szükség esetén angol nyelven,
- az épületegyüttes belső tereibe az ellenőrzött és nyilvántartott személybeléptetés biztosítása
munkaidőben és azon túl,
- az előírt nyilvántartások vezetése,
- az érkezőket fogadó személyek értesítése,
- az elnök és az elnökhelyettes valamint főosztályvezetők vendégeinek felkísérése, igény esetén
visszakísérése,
- a regisztrációs munka ellátása,
- a járőrszolgálattal együttműködve a be- és kilépők ellenőrzése,
- a szabályszerű belépőkártya-használat ellenőrzése,
- a belépési engedély nélküli bejutás tényének haladéktalan közlése a biztonsági őrszemélyzet részére,
azonnali intézkedés kérése
- a rendkívüli események kezelése az őrutasításban foglaltak szerint,
- a portaszolgálat tevékenységének segítése,
- az engedély nélküli eszközkivitel és eszközbehozatal, illetve az Ajánlatkérő biztonsági szabályzatában
meghatározott tiltott tárgyak bevitelének megakadályozása,
- a külső munkavállalók tevékenységének figyelemmel kísérése, a ki- és belépők ellenőrzése.
- a kezelésükbe rendelt technikai eszközök üzemeltetése (beléptető-rendszer, videókamera-rendszer),
- biztonsági kamera rendszer szakszerű kezelése,
- liftüzem ügyeletesi feladatok ellátása,
Az ellátandó feladatok részletesen a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásában kerülnek
meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A szerződés teljesítésében részt vevő, az alkalmassági követelményekben
megjelölt személyi állomány összesített szakmai többlettapasztalata (hónap) (maximum 360 hónap) 10
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Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ár (nettó Ft) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján előírja, hogy a fegyver nélküli őrzés-védelmi feladatok
ellátását az ajánlattevő (közös ajánlattevő) végezze el, Ajánlatkérő a fegyver nélküli őrzés-védelmi
feladatok ellátása vonatkozásában kizárja az alvállalkozók általi teljesítést, valamint a feladatok további
társas alvállalkozói lánccal történő teljesítését.
A láncszerű alvállalkozás kizárása érdekében Ajánlatkérő a 2005. évi CXXXIII. törvény 14. § (2) bekezdés
érvényesítését a teljesítés során fokozottan ellenőrzi. A törvény be nem tartása súlyos szerződésszegésnek
minősül (elállás vagy felmondás).
Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arány (Kbt. 76. § (2) bek. c) pont) alapján értékeli az ajánlatokat az alábbiak
szerint:
1.1. Az ellenszolgáltatás nettó összege a szolgáltatásban résztvevő biztonsági őr vonatkozásában (nettó
Ft/fő/óra) súlyszám: 65
1.2. Az ellenszolgáltatás nettó összege a szolgáltatásban résztvevő recepciós vonatkozásában (nettó Ft/fő/
óra) súlyszám: 25
2. A szerződés teljesítésében részt vevő, az alkalmassági követelményekben megjelölt személyi állomány
összesített szakmai többlettapasztalata (hónap) (maximum 360 hónap) súlyszám: 10
Értékelés módszere: az 1.1. és 1.2. értékelési szempont tekintetében fordított arányosítás, a 2. értékelési
szempont tekintetében egyenes arányosítás.
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10
Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
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A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
10087 / 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: Vagyonvédelmi és recepciós feladatok ellátása 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: 2022/09/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: S-SYSTEM SERVICE Védelmi és Biztonsági Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13807649241
Postai cím: Kalászi Köz 10/C
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1039
Ország: Magyarország
E-mail: bato.veronika@s-system.hu
Telefon: +36 306209857
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14308013
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A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13807649241
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: 236338050
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
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Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: 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: S-SYSTEM SERVICE Védelmi és Biztonsági Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13807649241
Postai cím: Kalászi Köz 10/C
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1039
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13807649241
Hivatalos név: V.I.X. Security Vagyon-, Információvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 12088117213
Postai cím: Verebeshegy Utca 12
Város: Csomád
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2161
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12088117213
Hivatalos név: Bank Biztonság Bizalom Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 12192045243
Postai cím: Jászberényi Út 24-36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12192045243
Hivatalos név: Wellcoor Security Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26574215241
Postai cím: Szentendrei Út 95
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26574215241
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:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (20290/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12147715244
Postai cím: Váci Út 45/B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kulcsár Szilárd
Telefon: +36 14368202
E-mail: kozbeszerzes@nemzetiutdij.hu
Fax: +36 14368370
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nemzetiutdij.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
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: Útdíj beszedés- és ellenőrzés
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:
OnBase szoftverkövetés és támogatás/2022.
Hivatkozási szám: EKR001072932022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72500000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Nyertes Ajánlattevő feladata Ajánlatkérő dokumentum- és folyamatkezelést támogató Onbase
rendszerének követése és támogatása, különszolgáltatások biztosítása (szoftver szaktanácsadás,
karbantartás, fejlesztés) tizenkettő hónap határozott időtartamban és verzióváltás végrehajtása a
közbeszerzési műszaki leírásban foglaltak szerint.
Ajánlatkérő e pont szerinti rendszere (szoftvere) 251 fő nevesített felhasználót tartalmaz és az elmúlt
három év átlagában évi 1 719 426 darab tranzakciót kezelt.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 25453750 (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: OnBase szoftverkövetés és támogatás/2022.
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Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72500000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (1134 Budapest, Váci út 45. B épület)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A dokumentum- és folyamatkezelő rendszer licencek szoftverkövetési díja/1 év
A dokumentum- és folyamatkezelő rendszer támogatási (support) díja/1 év
A dokumentum- és folyamatkezelő rendszerhez kapcsolódó különszolgáltatások (szoftver szaktanácsadás,
karbantartás, fejlesztés)díja/100 óra
Verzióváltás díja/1 darab
(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 teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek létszáma (fő) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó forintban m / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter nem írja elő kötelezően a Kbt. 75. §
(2) bekezdés e) pontjának alkalmazását.
Ajánlatkérő a Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdésében és a 21/A. §-ában foglaltakat alkalmazza.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
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A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
15502 / 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: OnBase szoftverkövetés és támogatás/2022.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/09/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: INNODOX Technologies Kereskedelmi- és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 25181698243
Postai cím: Nagyenyed Utca 8-14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
E-mail: offer@innodox.com
Telefon: +36 18700220
Internetcím(ek): (URL) www.innodox.hu
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Fax: +36 18700225
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25181698243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 25836875
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 25453750
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
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V.2.11)

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

Hivatalos név: INNODOX Technologies Kereskedelmi- és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 25181698243
Postai cím: Nagyenyed Utca 8-14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25181698243
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:
2022/09/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (20357/2022)
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: NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25416316241
Postai cím: Horvát Utca 14-26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Káré Anett
Telefon: +36 300854404
E-mail: kare.anett@nkk.hu
Fax: +36 14454501
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bfk.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://bfk.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
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Oktatás
x Egyéb tevékenység: Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
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:
M2-es metró rákoskeresztúri szárnyvonala
Hivatkozási szám: EKR000650162022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

1105

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71300000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A rákoskeresztúri szárnyvonal az eredeti tervek szerint az M2 metró meghosszabbításaként került
megtervezésre. A rákoskeresztúri szakasz az M2-es metró városi gyorsvasúti rendszerének egyik ágaként
valósul meg.
Nyertes Ajánlattevő (a továbbiakban: Vállalkozó) feladata 1 db olyan tanulmány elkészítése, amelynek
keretében a korábbi RMT alapján sor kerül a budapesti M2-es metró tervezett rákoskeresztúri
szárnyvonalán a rákosfalvai kiágazás és Akadémiaújtelep közötti, kb. 6,5 km hosszú pályaszakaszra
vonatkozóan az RMT-ben megfogalmazott három
RM-1 alváltozat felülvizsgálata, illetve egy új RM-2-től eltérő nyomvonalváltozatra szóló javaslat
megfogalmazása és az egyes nyomvonalváltozatok megvalósíthatóságának koncepcionális vizsgálata,
értékelése, tehát összesen legalább 4 db nyomvonal vizsgálata. A nyomvonalkijelölő megvalósíthatósági
vizsgálat keretében részletes közlekedési, műszaki– ide értve a vasúti pálya építését és az áramellátást-,
környezetvédelmi és településszerkezeti elemzésekből és a nyomvonalváltozatok elemzésének
alapján összeállított értékeléséből álló tanulmány készítendő el. A feladat során javaslatot kell tenni a
nyomvonalszakasz megállókiosztására is. Vezetői összefoglaló és prezentáció készítendő a vizsgálat
eredményéről.
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:
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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: M2-es metró rákoskeresztúri szárnyvonala
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

71300000-1

További tárgyak:

71311000-1

Kiegészítő szójegyzék

71311300-4
71335000-5
71621000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Magyarország, 1027 Budapest, Horvát u. 14-26.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A rákoskeresztúri szárnyvonal az eredeti tervek szerint az M2 metró meghosszabbításaként került
megtervezésre. A rákoskeresztúri szakasz az M2-es metró városi gyorsvasúti rendszerének egyik ágaként
valósul meg.
Nyertes Ajánlattevő (a továbbiakban: Vállalkozó) feladata 1 db olyan tanulmány elkészítése, amelynek
keretében a korábbi RMT alapján sor kerül a budapesti M2-es metró tervezett rákoskeresztúri
szárnyvonalán a rákosfalvai kiágazás és Akadémiaújtelep közötti, kb. 6,5 km hosszú pályaszakaszra
vonatkozóan az RMT-ben megfogalmazott három
RM-1 alváltozat felülvizsgálata, illetve egy új RM-2-től eltérő nyomvonalváltozatra szóló javaslat
megfogalmazása és az egyes
nyomvonalváltozatok megvalósíthatóságának koncepcionális vizsgálata, értékelése, tehát összesen
legalább 4 db nyomvonal vizsgálata. A nyomvonalkijelölő megvalósíthatósági vizsgálat
keretében részletes közlekedési, műszaki– ide értve a vasúti pálya építését és az áramellátást -,
környezetvédelmi és
településszerkezeti elemzésekből és a nyomvonalváltozatok elemzésének alapján összeállított
értékeléséből álló tanulmány készítendő el. A feladat során javaslatot kell tenni a nyomvonalszakasz
megállókiosztására is. Vezetői összefoglaló és prezentáció készítendő a vizsgálat eredményéről.
Részletesen a szerződéstervezetben és műszaki leírásban foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M/2 a) alk. felt-re bemutatott szake. jogosultság megszerzéséhez szükséges
szakmai gyakorlati időn felüli vasúti közlekedési létesítmények terv. területen szerzett szakmai tap. (min.0,
max 36 hónap) 20
2 M/2 b) alk. felt-re bemutatott szake. jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn
felüli településtervezési szakterületen szerzett szakmai tap. (min.0, max. 24 hónap) 15
3 M/2 c) alk. felt-re bemutatott szake. jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn
felüli környezetvédelem szakterületen szerzett szakmai tap. (min. 0, max. 24 hónap) 15
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Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 50
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
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: IKOP-3.1.0-15-2021-00023
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:
11547 / 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
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: M2-es metró rákoskeresztúri szárnyvonala
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].;
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (4) bekezdésnek megfelelően az EKR-ben rögzítette az eljárás fedezetét az alábbiak
szerint: nettó 27 986 000, -Ft. A Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő az ajánlatok bírálata és értékelése
nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok
mindegyike meghaladja a - 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet
összegét.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
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V.2.7)

A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
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: SPECIÁLTERV Építőmérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11901486241
Postai cím: Kassák Lajos Utca 81
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11901486241
Hivatalos név: "KÖZLEKEDÉS" Tervező Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10336706241
Postai cím: Bécsi Utca 5. V.em.4-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10336706241
Hivatalos név: TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11861689241
Postai cím: Váci Út 76. 3. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1133

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

1110

Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11861689241
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:
2022/09/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Pusztafalu Község Önkormányzata (20508/2022)
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: Pusztafalu Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15546467105
Postai cím: Fő Út 68 124
Város: Pusztafalu
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3950
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Takács Viktor
Telefon: +36 47340030
E-mail: polghivatal.pusztafalu@gmail.com
Fax: +36 47340030
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.pusztafalu.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: Önkormányzati feladatok ellátása
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Pusztafalu, Külterületi helyi közutak fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001187432022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233123-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Pusztafalu, Külterületi helyi közutak fejlesztése
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: Pusztafalu, Külterületi helyi közutak fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

14212310-6

Kiegészítő szójegyzék
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További tárgyak:
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45232451-8
45233120-6
45233123-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Pusztafalu község külterületei, Pusztafalu 042 hrsz,045 hrsz,066
hrsz,067/7 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Pusztafalu Község Önkormányzata külterületi útjainak részben helyreállítása, a Pusztafalu 042 hrsz.,
045hrsz., 066 hrsz., 067/7 hrsz.,alatt található területen - zúzott köves útpályaszerkezet megvalósítással
(tükörkészítés 5327,82 m2 alapterületen, padkarendezés, hengerelt zúzottkő pálya készítés) a kiadott
műszaki dokumentumok szerint. A jelenlegi rétegrend egy kb: 12 cm zúzottköves rétegből áll, amit a
termett talajra építettek rá. A kezdő és végpontok közötti területen közel egyenletesnek mondható a
terep, a kezdőszelvénytől a végszelvényig a terep egyenletesen emelkedik.
A tervezett útburkolat összesen 2663,91 fm hosszú és 3 méter széles, összességében 7991,73 m2
alapterületen az alábbiak szerint:
Pusztafalu 042 hrsz.: Hossz.: 551,64 m Szélesség: 3,00 m
Pusztafalu045hrsz.: Hossz.: 218,22 m Szélesség: 3,00 m
Pusztafalu 066 hrsz.: Hossz.: 1607,0 m Szélesség: 3,00 m
Pusztafalu 067/7 hrsz.: Hossz.: 287,05 m Szélesség: 3,00 m
Az útpályaszerkezet mindkét oldalán 0,50 méter széles padka épül. A burkolat kétoldali eséssel készül,
ívekben egyoldali eséssel. A pályaszerkezetet 25 cm M80 zúzott kő útpályaszerkezet és 35 cm tömörített
altalaj alapján szükséges fejleszteni. A kivitelezés megkezdése előtt, a tükörkiemelés után az altalajon
tárcsás teherbírást kell elvégezni. ha az altalaj teherbírása (E2) nem éri el a 20 N/mm2 értéket talajcserét
kell végezni az alábbiak szerint:
Alkalmatlan talaj eltávolítása 0,4-0,5 m (mérési eredmények alapján), geotextília, 40-60 cm agyag és
iszapmentes homokos kavics vagy zúzottkő, javítórétegen E2>70N/mm2 és Try>97% értékkel kell mérni.
Nevezett értékek elérése után kezdhető el a pályaszerkezet építés. Csapadékvíz-elvezetés: A meglévő
út teljes hosszában mindkét oldalon vízelvezető/szikkasztó árok található. A tervezett út csapadékvíz
elvezetése nyílt földmedrű árokkal megoldható. A Tervező által kiadott nyilatkozat alapján tárgyi közutak
fejlesztése nem építésengedély köteles, továbbá az utak forgalomba helyezésének és megszüntetésének
engedélyezéséről szóló 93/2012. (VI.10.) Korm. rendelet 2. § és 4. § értelmében a tervezett építési munkák
esetén nincs szükség a közlekedési hatóság engedélyére.
A részletes műszaki dokumentumokat a kiadott tervdokumentációk tartalmazzák.
A leírásban és a műszaki dokumentációban megadott típusú termékek esetén a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 28. §-a szerint van lehetőség egyenértékű, vagy magasabb minőségű helyettesítő termék
használatára, szerződésmódosítás keretében.
(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./ Szakember többlet szakmai tapasztalatának értékelése az M2 alkalmassági
kritériumhoz képest (hónapokban) [0-12 további hónap intervallumban értékelve] 15
2 3./ Szakember többlet szakmai tapasztalatának értékelése az M3 alkalmassági kritériumhoz képest
(hónapokban) [0-12 további hónap intervallumban értékelve] 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1./ Nettó vállalkozói díj (HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
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Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1.1-21
II.2.9) További információ:
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk ponthoz: VP6-7.2.1.1-21- Külterületi helyi közutak
fejlesztése
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama ponthoz:
Ajánlatkérő 10 hónap időtartam alatt 300 naptári nap időtartamot ért.
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:
17243 / 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: Rész száma: Elnevezés: Pusztafalu, Külterületi helyi közutak fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló
anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett
ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].;
A Kbt. Harmadik Rész szerinti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredménytelen
volt.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen közbeszerzési eljárás feltételes közbeszerzési eljárásként került kiírásra. A feltételes
közbeszerzési eljárás jogalapja a Kbt. 53. § (5) bekezdése, amely szerint Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárását
eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli
esemény az ajánlattételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő a „VP6-7.2.1.1-21- Külterületi helyi közutak fejlesztése” c. pályázati forrás keretében kívánta a
közbeszerzési eljárást megvalósítani.
A kivitelezéshez szükséges önerőt Ajánlatkérőnek saját forrásból kell biztosítania.
A közbeszerzési eljárásban előzetesen meghatározásra került, hogy amennyiben az összességében legkedvezőbb
ajánlatot benyújtott ajánlattevő ajánlatában szereplő ellenszolgáltatás mértékéhez viszonyítottan, a kivitelezési
munkálatok megvalósításához szükséges ajánlatkérői önerő mértéke meghaladja az Ajánlatkérő rendelkezésére
álló forrás mértékét, abban az esetben Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (5) bekezdésére való
tekintettel eredménytelenné nyilváníthatja.
A Kbt. 75. § (4) bekezdés alapján „(4) A (2) bekezdés b) pontjában foglalt esetben az ajánlatkérő az ajánlatok
bontásáig az EKR-ben rögzített adattal igazolhatja a rendelkezésre álló fedezet összegét. Ha a 41/C. § (1)
bekezdésben foglalt valamely ok miatt az ajánlatok bontására nem az EKR-ben kerül sor, az ajánlatkérő az eljárást
megindító hirdetmény feladásakor az elektronikus hirdetménykezelő rendszerben (kérelem) rögzített adattal,
vagy a közbeszerzési eljárás során dokumentált, legkésőbb a végleges ajánlatok bontása előtt az ajánlattevőkkel
vagy részvételre jelentkezőkkel közölt adattal, elektronikus árlejtés esetén az árlejtés megkezdését megelőzően az
elektronikus rendszerben rögzített adattal igazolhatja a rendelkezésre álló fedezet összegét.”
Ajánlatkérő az eljárás előkészítésekor – figyelemmel a feltételesen lefolytatott közbeszerzési eljárásra – nem
határozott meg fedezeti összeget. A VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” elnevezésű
pályázati forrásból – az aláírt és hatályos Támogatói Okirat alapján – rendelkezik forrással, azonban a 95,00%-os
támogatási intenzitás miatt szükséges önerő mértéke saját forrásából nem áll Ajánlatkérő rendelkezésére.
Fentiek alapján megállapítható, hogy Ajánlatkérő nem rendelkezik a közbeszerzési eljárás során beérkezett 8
(nyolc) ajánlat közül még a legalacsonyabb összegű azaz nettó 88.898.129,- Ft + Áfa összegű vállalkozói díjhoz
rendelni szükséges 5,00% mértékű önerővel, erre nézve nem képes kötelezettséget vállalni, így a Kbt. 75. § (2)
bekezdés b) pontja alapján az eljárás eredménytelen, mert a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem
elegendő a szerződés megkötéséhez.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
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V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Uhrinwest Ingatlanfejlesztő Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14671243213
Postai cím: Páskom U 0110/17
Város: Csömör
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2141
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14671243213
Hivatalos név: Geo Nord Bau Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23797455205
Postai cím: 520 hrsz.
Város: Berente
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3704
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23797455205
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: VAJDA MÉLYÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25918454209
Postai cím: Nyíl Utca 26
Város: Hajdúhadház
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4242
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25918454209
Hivatalos név: Mester Qualitas Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24975397205
Postai cím: PETŐFI UTCA 16
Város: KORLÁT
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3886
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24975397205
Hivatalos név: UNIO-ASZFALT KŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24150855215
Postai cím: Bercsényi Utca 31
Város: Nagykálló
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4320
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24150855215
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Hivatalos név: Borsod Construction Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24887683205
Postai cím: Mária Köz 1/A.
Város: Abaújszántó
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3881
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24887683205
Hivatalos név: LASPED Kereskedelmi, Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12976119205
Postai cím: Visó Utca 9
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3528
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12976119205
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:
2022/09/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

1119

Rédics Község Önkormányzata (20485/2022)
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: Rédics Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15432089220
Postai cím: Vasút Út 10.
Város: Rédics
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8978
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Soós Endréné
Telefon: +36 202427414
E-mail: korjegyzoseg@redics.t-online.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.redics.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:
Orvosi szolgálati lakás felújítása_
Hivatkozási szám: EKR001276482022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

1120

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
"Orvosi szolgálati lakás felújítása" elnevezésű projekthez kapcsolódó építési beruházás megvalósítása
Előzmények:
Rédics Község Önkormányzata Rédics, Vasút utca 10. sz.,a tulajdonát képező Rédics, Dózsa Gy. u. 11. szám
alatti 531 hrsz-u ingatlanán lévő orvosi szolgálati lakást kívánja felújítani, korszerűsíteni.
Általános leírás:
Az építési terület Észak–Dél tájolású, orvosi rendelővel és szolgálati lakással beépített, sík terület.
A szomszédos ingatlanok beépítettek.
Az ingatlan víz, villany, gáz és szennyvíz csatorna közművekkel ellátott, portalanított úttal kiszolgált.
Az épületet az eltelt években részlegesen felújították, homlokzati nyílászárókat cseréltek, illetve
homlokzati hőszigeteléssel látták el.
A szolgálati lakás belső terei teljes felújításra szorulnak.
Az építtető a létesítmény belső alaprajzi elrendezését részben megváltoztatja, de a homlokzatát illetve
tartószerkezeti elemeit nem változtatja meg.
Tervezett munkák:
- belső oldalfal vakolatok leverése, új simított vakolat készítése
- függesztett gipszkarton állmennyezet szerelése
- hideg és meleg burkolatok bontása új padló és oldalfal burkolás készítése
- beltéri nyílászárók teljes körű cseréje
- felületképzési munkák
- beton födém padlástéri hőszigetelése
- elektromos vezetékek és berendezések teljes körű cseréje
- épületgépészeti csővezetékek és berendezések cseréje
- teljes körű fűtéskorszerűsítés
- konyha és fürdőszoba kialakítása.
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Felújításra kerül a különálló egyállásos garázs. Az épület új garázskaput, héjazatot, felületképzéseket és
külső oldalon dryvit rendszert kap. A belső fagymentesítésre fali infra-fűtőpanel lesz elhelyezve. A fűtés
ellátására, a kapunyitáshoz és az eddig nem megoldott világításhoz elektromos hálózat lesz kiépítve.
Az ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az építési beruházás nem engedélyköteles.
A teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok részét képező
műszaki dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 50188312 (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: Orvosi szolgálati lakás felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

39141400-6

További tárgyak:

39715300-0

Kiegészítő szójegyzék

44141100-1
45211310-5
45321000-3
45410000-4
45421100-5
45421146-9
45430000-0
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8978 Rédics, Dózsa Gy. u. 11. szám alatti 531 hrsz-u ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
"Orvosi szolgálati lakás felújítása" elnevezésű projekthez kapcsolódó építési beruházás megvalósítása
Előzmények:
Rédics Község Önkormányzata Rédics, Vasút utca 10. sz.,a tulajdonát képező Rédics, Dózsa Gy. u. 11. szám
alatti 531 hrsz-u ingatlanán lévő orvosi szolgálati lakást kívánja felújítani, korszerűsíteni.
Általános leírás:
Az építési terület Észak–Dél tájolású, orvosi rendelővel és szolgálati lakással beépített, sík terület.
A szomszédos ingatlanok beépítettek.
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Az ingatlan víz, villany, gáz és szennyvíz csatorna közművekkel ellátott, portalanított úttal kiszolgált.
Az épületet az eltelt években részlegesen felújították, homlokzati nyílászárókat cseréltek, illetve
homlokzati hőszigeteléssel látták el.
A szolgálati lakás belső terei teljes felújításra szorulnak.
Az építtető a létesítmény belső alaprajzi elrendezését részben megváltoztatja, de a homlokzatát illetve
tartószerkezeti elemeit nem változtatja meg.
Tervezett munkák:
- belső oldalfal vakolatok leverése, új simított vakolat készítése
- függesztett gipszkarton állmennyezet szerelése
- hideg és meleg burkolatok bontása új padló és oldalfal burkolás készítése
- beltéri nyílászárók teljes körű cseréje
- felületképzési munkák
- beton födém padlástéri hőszigetelése
- elektromos vezetékek és berendezések teljes körű cseréje
- épületgépészeti csővezetékek és berendezések cseréje
- teljes körű fűtéskorszerűsítés
- konyha és fürdőszoba kialakítása.
Felújításra kerül a különálló egyállásos garázs. Az épület új garázskaput, héjazatot, felületképzéseket és
külső oldalon dryvit rendszert kap. A belső fagymentesítésre fali infra-fűtőpanel lesz elhelyezve. A fűtés
ellátására, a kapunyitáshoz és az eddig nem megoldott világításhoz elektromos hálózat lesz kiépítve.
Az ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az építési beruházás nem engedélyköteles.
A teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok részét 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 szóló 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely
megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi
szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat
átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve
funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely
megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési
beruházás megfelel
az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek. Az építési
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a szerint az
ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei
tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes
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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 - előny a magasabb hónapban és egész számban
megadva (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 3
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 7
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
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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: Orvosi szolgálati lakás 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: 2022/09/20 (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: Alkotás-INNO Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24176062220
Postai cím: Sugár Út 1701/8/B
Város: Lenti
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8960
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@alkotascegcsoport.hu
Telefon: +36 92351701
Internetcím(ek): (URL) https://alkotascegcsoport.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24176062220
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 51195188
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 50188312
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Alkotás-INNO Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24176062220
Postai cím: Sugár Út 1701/8/B
Város: Lenti
NUTS-kód: HU223
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Postai irányítószám: 8960
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24176062220
Hivatalos név: Zala Generál Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14042166220
Postai cím: Kerkai Jenő Utca 2
Város: Csesztreg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8973
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14042166220
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:
2022/08/23 (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:
2022/09/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

1127

Siófoki Tankerületi Központ (20399/2022)
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: Siófoki Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: 15835406214
Postai cím: Szépvölgyi Utca 2.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gruberné Kis-Pál Andrea
Telefon: +36 84795236
E-mail: siofok@kk.gov.hu
Fax: +36 84795236
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/index
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)
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:
Iskola felújítások, 6 részben, ismételt
Hivatkozási szám: EKR001198782022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

1128

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Siófoki Tankerületi Központ fenntartásában lévő 6 iskola műszaki leírásban részletezett munkáinak
elvégzése.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (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: Nagyberényi Dr. Faust Miklós Ált Isk felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék
Fő tárgy:

1129

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

További tárgyak:
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Magyarország
NUTS-kód: HU 232
8656 Nagyberény, Óvoda utca 3. hrrsz.:4
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Siófoki Tankerületi Központ fenntartásában lévő Nagyberényi Dr. Faust Miklós Általános Iskola műszaki
leírásban részletezett munkáinak elvégzése.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.) Környezetvédelmi szempontok 10
2 3.) Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + max. 24 hónap)
20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1.) Teljes nettó vállalkozói díj (nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Buzsáki Általános Iskola felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Magyarország
NUTS-kód: HU 232
8695 Buzsák, Fő tér 2. hrrsz.:596
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Siófoki Tankerületi Központ fenntartásában lévő Buzsáki Általános Iskola műszaki leírásban részletezett
munkáinak elvégzése.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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x Minőségi szempont – 1 2.) Környezetvédelmi szempontok 10
2 3.) Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + max. 24 hónap)
20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1.) Teljes nettó vállalkozói díj (nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Balatonszabadi Kincskereső Általános Isk felújítás
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Magyarország
NUTS-kód: HU 232
8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán. u. 96. hrrsz.:1/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Siófoki Tankerületi Központ fenntartásában lévő Balatonszabadi Kincskereső Általános Iskola műszaki
leírásban részletezett munkáinak elvégzése.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.) Környezetvédelmi szempontok 10
2 3.) Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + max. 24 hónap)
20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1.) Teljes nettó vállalkozói díj (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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

1131

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: Balatonszárszói József Attila Ált Iskola felújítás
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Magyarország
NUTS-kód: HU 232
8624 Balatonszárszó, Vörösmarty utca 6. hrrsz.:1286
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Siófoki Tankerületi Központ fenntartásában lévő Balatonszárszói József Attila Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola műszaki leírásban részletezett munkáinak elvégzése.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.) Környezetvédelmi szempontok 10
2 3.) Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + max. 24 hónap)
20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1.) Teljes nettó vállalkozói díj (nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Ádándi Fekete István Általános Isk felújítása
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Magyarország
NUTS-kód: HU 232
8653 Ádánd, Széchenyi István utca 8. hrrsz.:641
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II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Siófoki Tankerületi Központ fenntartásában lévő Ádándi Fekete István Általános Iskola műszaki leírásban
részletezett munkáinak elvégzése.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.) Környezetvédelmi szempontok 10
2 3.) Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + max. 24 hónap)
20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1.) Teljes nettó vállalkozói díj (nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Festetics Pál Ált Isk felújítása, Somogyfajsz
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Magyarország
NUTS-kód: HU 232
8708 Somogyfajsz, Kastélykert 2. hrrsz.:276/2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Siófoki Tankerületi Központ fenntartásában lévő Festetics Pál Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola Somogyfajszi Tagintézménye műszaki leírásban részletezett munkáinak
elvégzése.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.) Környezetvédelmi szempontok 10
2 3.) Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + max. 24 hónap)
20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1.) Teljes nettó vállalkozói díj (nettó HUF) / Súlyszám: 70
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Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
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: Rész száma: 1 Elnevezés: Nagyberényi Dr. Faust Miklós Ált Isk felújítása
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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].;
Eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján, tekintettel arra, hogy az 1. részben nem nyújtottak be
ajánlatot.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
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Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Buzsáki Általános Iskola felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● 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].;
Eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő rendelkezésre álló
fedezetének összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett
ajánlattevővel.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 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)
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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 – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Dipa-Build 2008. Ingatlanhasznosító Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14377736214
Postai cím: Szántó Utca 5
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Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14377736214
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Balatonszabadi Kincskereső Általános Isk felújítás
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].;
Eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján, tekintettel arra, hogy a 3. részben nem nyújtottak be
ajánlatot.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
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V.2.7)

A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: Balatonszárszói József Attila Ált Iskola felújítás
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].;
Eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő rendelkezésre álló
fedezetének összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett
ajánlattevővel.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
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A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
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V.2.11)

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Dipa-Build 2008. Ingatlanhasznosító Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14377736214
Postai cím: Szántó Utca 5
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14377736214
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 5 Elnevezés: Ádándi Fekete István Általános Isk felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● 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].;
Eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő rendelkezésre álló
fedezetének összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett
ajánlattevővel.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 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)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

1141

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Dipa-Build 2008. Ingatlanhasznosító Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14377736214
Postai cím: Szántó Utca 5
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14377736214
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 6 Elnevezés: Festetics Pál Ált Isk felújítása, Somogyfajsz
Szerződés/rész odaítélésre került nem
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V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont].;
Eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján, tekintettel arra, hogy a 3. részben nem nyújtottak be
ajánlatot.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
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Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett

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

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2022/08/18 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
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21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Soproni Szakképzési Centrum (20384/2022)
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: Soproni Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: 15832135208
Postai cím: Virágoskert Utca 7
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Márton Sándor
Telefon: +36 204309519
E-mail: balogh.marton.sandor@gmail.com
Fax: +36 99999244
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://soproniszc.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://soproniszc.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:
Szakanyagok beszerzése szakmák oktatásához 2
Hivatkozási szám: EKR001144192022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

1146

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39162110-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Eszközök beszerzése a különböző szakmák oktatása céljából, az alábbi részajánlati körök szerint:
1. rész: Mechatronika szakma oktatásának eszközei, anyagai
2. rész: Fodrász és kozmetikus szakma oktatásának eszközei, anyagai
Részletek a jelen felhívás II.2.4. pontjaiban, valamint a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben
találhatók.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 10768539 (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: Mechatronika
Rész száma: 1
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

31211310-4

További tárgyak:

31221000-1

Kiegészítő szójegyzék

31711130-3
31711150-9
31712332-6
31712350-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Soproni SZC Vas- és Villamosipari Technikum, 9400 Sopron, Ferenczy
J. u. 60.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Terméknév, Kiszerelés, 1 éves anyagigény
FI relé db 35
Kismegszakító db 65
Nyomógomb db 60
Jelzőlámpa db 40
Lépcsőházi automata db 30
Érvéghüvely db 4000
Sorkapocs db 160
Sorkapocs db 160
Pneumatika cső méter 80
Tápegység pneumatikához db 10
vezeték összekötő db 1000
MKH vezeték méter 700
MKH vezeték méter 700
MKH vezeték méter 700
Components próbapanel db 50
NYÁK-lemez db 60
Forgószáras potencióméter db 60
tirisztor db 300
tirisztor db 300
DIP tokozású IC db 150
Ellenállás db 300
Lineáris kapcsolós potenciométer db 150
Kerámiakondenzátor db 450
Kondenzátor db 50
Kerámiakondenzátor db 100
IC db 120
Huzal ellenállás db 100
Ellenállás db 200
Műveleti erősítő IC db 230
Tranzisztor db 180
Tranzisztor db 180
Kondenzátor db 250
Nyomógomb db 100
Nyomógomb db 100
Multiméter db 50
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(a "darab" mennyiségi egységgel meghatározott termékek összes mennyisége: 9040 db).
(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: Teljes vételár (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:
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdését, továbbá a Kbt. 114/A. §-t. Az ár, mint egyedüli
értékelési szempont indoklása: az ajánlatkérő igényeinek a csatolt műszaki leírásban szereplő,
konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áruk felelnek meg, és a
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a
legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1)
Elnevezés: Fodrász és kozmetikus
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33711400-1

További tárgyak:
39712200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Soproni SZC Handler Nándor Technikum, 9400 Sopron, Halász u. 9-15.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Fodrászat:
Terméknév, Kiszerelés, Mennyiség
Fésű db 31
Hajkefe db. 45
Nyeső db. 2
Borotva db. 6
Borotvapenge db. 10
Hajcsavaró csomag 5
műanyag dauercsavaró csomag 19
hajfesték 60 gr db 40
hajfesték 100 gr db 70
fizikai színező db 18
Szinező db 20
szőkítő db 2
oxigenta 3% db. 4
oxigenta 6% db. 4
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oxigenta 9% db. 4
oxigenta 12% db. 4
Aktivátor 1,8 % db. 3
Aktivátor 3% db 2
Aktivátor 4,5% db 3
szőkítőpor db 10
előhívók 3% db 10
előhívók 6% db 15
előhívók 9% db. 10
előhívók 12% db. 10
ENYHE GÖNDÖRÍTŐ db. 2
INTENZÍV GÖNDÖRÍTŐ FOLYADÉK db 1
ENYHE HULLÁMOSÍTÓ FOLYADÉK db 2
HULLÁMOSÍTÓ FOLYADÉK db 2
Hajfixáló db 1
Dauervíz 1 db 1
Dauervíz 2 db. 1
Dauervíz 3 db. 1
Fixáló 1000 ml db. 1
Marcell csipesz csomag 2
Tűcsipesz nagy fém 100db csomag 8
Tűcsipesz közepes 10 db/levél db. 25
krokodilcsipesz 4db/doboz csomag 10
Konty csipesz aluminium / 12db/csomag csomag 10
Hullámcsat csomag 35
Kontytű csomag 35
Mini marcell hajsütővas db. 2
Mini kreppelő db. 2
WAHL Magic Clip hajvágógép db. 2
Ultra professzionális hajvágógép db. 2
Vezeték nélküli kontúrvágó gép db. 2
Lithium Ion-os borotva db. 2
Professzionális vezetékes trimmelő db. 2
spiccpapír doboz 4
Gumipánt, dauercsavaróra csomag csomag 2
Dauertű csomag 2
Dauersapka db. 2
Fixálószivacs csomag 1
Nyaktál db. 1
Csőrös applikátor db. 2
vatta csomag csomag 3
1X használatos beterítőkendő csomag csomag 2
gumikesztyű doboz 8
Festőecset db. 15
melírlapát effekt lapát db 2
Festőtál db 5
digitális mérleg db. 1
melírtű csomag 3
melír fésű db. 2
melírfólia doboz doboz 10
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Festőkötény - Fodrász kötény db. 3
Borotvapamacs db. 3
Arc lemosó szivacs (borotválás után) db. 10
borotvatál db. 3
nyakpapír hajvágáshoz csomag (5 db/csomag) csomag 2
konty alátét patentos szőke db. 2
Kontybetét db. 10
szilikongumi csomag 10
kanekalon póthaj (több színű) db. 15
Beterítőkendő textil - fekete hajvágáshoz db. 5
Kézi tükör, nyeles db. 2
Hintőpor db. 2
Papírtörölköző, 60db/csomag csomag 4
HIDRATÁLÓ- REGENERÁLÓ SAMPON db. 4
REGENERÁLÓ SAMPON MÉZ KIVONATTAL db. 4
NARANCS SAMPON db 4
CITROMFŰ MÉLYTISZTÍTÓ SAMPON db. 4
PROFESSZIONÁLIS SZALON SAMPON 1000ml db. 4
RAGYOGÁSFOKOZÓ FÉNY SAMPON db. 4
KRÉMSAMPON SZÁRAZ db. 4
Hamvasító sampon 1000ml db. 4
KERATIN HAJPAKOLÓ KRÉM db. 10
Tejproteines Hajpakolás db. 10
kondicionáló kifésülő spray, 500ml db. 5
kétfázisu kifésülő balzsam db. 5
Kifésülő Spray Balzsam db. 2
modular hajhab 2 db. 4
amplifer mousse rosthab db. 4
elevator hajtőemelőspray db. 4
szárítás könnyítő folyadék db. 4
Haj zselé db. 4
Wax db. 4
Borotváló gél db. 2
Borotválkozás utáni ápolók (arcvíz, balzsam stb.) db. 2
Borotva szappan db. 2
Bőrvédő krém db. 2
színes hajspray db. 2
csillám spray db. 2
hajfesték eltávolító kendő db. 2
hajkefe db. 24
jack dean fade kefe db. 6
SP-1 kefe db. 6
hajkefe S2 beszárító db. 10
kefe305 db. 10
9 soros kerámiakefe db. 2
Hajszárító+ diffuzer db. 2
Hajszárító db. 2
Liquid olaj 100 ml hajvégápoló db. 2
fénylakk db. 2
extraerős hajlakk zöldtea 750 ml db. 6
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Hajformázó por 10 gr db. 4
Hajfixáló spray db. 6
Offset Olló db. 2
Ritkító Offset Olló db. 2
Babafej női db. 21
Férfi babafej szakállal, természetes hajjal 25-30 cm db. 12
Babafejtartó állvány (álló) db. 7
OMC gyakorlófej 60 cm természetes haj db. 4
Férfi babafej db. 4
Női babafej db. 2
Férfi babafej (szemléltetőfej) db. 1
Kozmetika:
Terméknév Kiszerelés Mennyiség
Papírtörlő csomag 30
Masszázstekercs papírlepedő tekercs 30
Papír zsebkendő csomag 100
Vattakorong kék pille csomag 200
Testtekercselő fólia db 3
Kozmetikai tisztítóken db. 80
szemkontúr ceruza fekete db. 8
sminkfixáló spray db. 2
alapozó szivacs csomag 3
"Multi Pro gyantamelegítő db 3
Lemosó szivacs db. 50
gyantázás utáni kamillás lemosó olaj 500ml db. 15
gyantapatronok 100 ml-es sárga db. 200
gyantapatronok 15 ml-es sárga db. 10
gyantázófej mini patronhoz db 10
"gyantalehúzó papírtekercs tekercs 50
Elasztikus gyanta 800ml konzerv db 25
cukorgyanta, 1000ml db. 25
gyantázógép tisztító folyadék 250ml db. 2
gyantázás utáni balzsam 500ml db. 20
kézparaffinhoz zacskó doboz. 30
Collagen Elastin Plus Krém 500ml db. 15
fertőtlenítő spray kézparaffinhoz db. 10
kézparaffinhoz radír db. 10
kézparafinos barackos 5-6 kg-os db. 20
gézmaszk arcra csomag 30
szemöldök csipesz db. 3
gyümölcssavas peeling, prestige (zsíros, érzékeny)kom db. 20
letisztító anyagok arctej, prestige (zsíris, érzékeny db. 15
letisztító anyagok tonik (zsíros, érzékeny) db. 20
pormaszk (teafaolaj, ribizlis, kollagénes, iszap) db. 30
fültisztító doboz. 20
gipsz 2 kg-os db. 2
esemény előtti pakolás 250ml db. 4
AHA-s biológiai hámlasztó peeling 250ml db. 4
faspatula csomag 3
Ung. Hydroph. Nonion. PH.HG VII. 100G,250ml db 2
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Hintőpor kamillás 200 g. db. 10
"Latex kesztyű csomag 2
Legyező ecset db. 10
nappali és éjszakai krém db. 2
enzimes peeling db. 4
PROFESSIONAL - MASSZÁZS EMULZIÓ 500 ML db. 5
Mágneses enzimes peeling db. 5
PROFESSIONAL - NYUGTATÓ HATÁSÚ ALGA GÉL PEEL-OFF MASZK UBORKÁVAL ÉS ALOE VERÁVAL db 5
PROFESSIONAL - HIDRATÁLÓ HATÁSÚ ALGA PEEL-OFF GÉLMASZK GRÁNÁTALMÁVAL 190 g db 5
Üveg keverőtálka db. 6
szempilla és szemöldökfesték db. 36
festékoldó db. 2
kisolló szemöldök vágáshoz db. 2
Szilikon ecset db 6
Mikrodermabráziós kristály 2kg db 1
CLOWN WHITE CW-3, 85g - bohóc fehér db 2
Testfestő paletta db 2
arctej érzékeny bőrre 500ml db. 5
hidratáló arctonik 500ml db. 5
Mangó-Rizs AHA radír 150ml db. 3
szőlő hyaluron mechanikai peeling 125ml db 3
So Fine Antioxidáns tisztító arcmaszk 125ml SO23017 db. 2
gyógynövényes összehúzó arcpakolás kénes db 7
Silk Touch testápoló masszázstej db 2
Arany maszk 250ml db. 1
Bőrnyugtató maszk 250ml db. 4
alkoholmentes bőrfertőtlenítő tonik db 19
liposzómás aktív hidratáló krém 250 ml db. 2
Argán növényi őssejtes Renew szérum 15ml db 1
Folytatás a II.2.13. pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Teljes vételár (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:
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdését, továbbá a Kbt. 114/A. §-t. Az ár, mint egyedüli
értékelési szempont indoklása: az ajánlatkérő igényeinek a csatolt műszaki leírásban szereplő,
konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áruk felelnek meg, és a
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gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a
legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
A II.2.4. pont folytatása:
Ceramid liposom szemránc gél 15ml db 1
Hialuronsav szérum 15ml db 1
C- vitamin szérum 15ml db 1
pakolások zsíros bőrre, 250ml db 4
bársony krém 250 ml db. 4
PAPAYA&#63162;MANGÓDINAMIZÁLÓ GÉLMASZK 250 ml db. 5
multifruit fitomaszk 250 ml db. 5
marina alga fitomaszk 250 ml db. 5
anticouperosa fitomaszk 250 ml db. 5
kukui mineral masszázskrém 250 ml db. 1
Hidratáló gélmaszk db. 5
(a "darab" mennyiségi egységgel meghatározott termékek összes mennyisége 735 db).
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:
17084 / 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: 1 Elnevezés: Mechatronika
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: 2022/09/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KÁNTOR IMRE E.V.
Nemzeti azonosítószám: 47196951228
Postai cím: DÓZSA U UTCA 28
Város: SOPRON
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
E-mail: kantorelektronic@gmail.com
Telefon: +36 705127108
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 47196951228
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: 3839800
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
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Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (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: H-Didakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14347289242
Postai cím: Délceg Utca 32
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1162
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14347289242
Hivatalos név: KÁNTOR IMRE E.V.
Nemzeti azonosítószám: 47196951228
Postai cím: DÓZSA U UTCA 28
Város: SOPRON
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
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Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 47196951228
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Fodrász és kozmetikus
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: 2022/09/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Jázmin Fodrászkellék Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24162674208
Postai cím: Ferenczy János utca. 42
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
E-mail: admin@jazmindrogeria.hu
Telefon: +36 703327110
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24162674208
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: 6928739
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
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Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (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: Jázmin Fodrászkellék Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24162674208
Postai cím: Ferenczy János utca. 42
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24162674208
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:
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Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (20328/2022)
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: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Nemzeti azonosítószám: 15311746242
Postai cím: II.János Pál pápa tér 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szarvas Anna
Telefon: +36 14745944
E-mail: anna.szarvas@hipo.gov.hu
Fax: +36 14745809
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sztnh.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.sztnh.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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x Egyéb tevékenység: szellemi tul. véd. összefüggő hatósági 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:
Hivatal ép. takarítása és tisztítószerek beszerzés
Hivatkozási szám: EKR001050262022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90911200-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Hivatal székházának és bérleményeinek takarítása, valamint higiéniai termékek és tisztítószerek adásvétele vállalkozási szerződés keretében.
8236 m2 terület takarítása, valamint higiéniai termékek és tisztítószerek biztosítása 240 fő részére a
szerződés időbeli hatálya alatt. A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 47353600 (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: Hivatal ép. takarítása és tisztítószerek beszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90911200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: &#61485; Budapest, VIII. II. János Pál pápa tér 7.
&#61485; Budapest, V. Garibaldi u. 1.
&#61485; Budapest, V. Akadémia u. 21.
&#61485; Budapest, V. Zoltán u. 6.
&#61485; Budapest, V. Nádor u. 34.
&#61485; Budapest, VIII. II. János Pál pápa tér 3.
&#61485; Budapest, IX. Soroksári út 158.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Hivatal székházának és bérleményeinek takarítása, valamint higiéniai termékek és tisztítószerek adásvétele vállalkozási szerződés keretében.
8236 m2 terület takarítása, valamint higiéniai termékek és tisztítószerek biztosítása 240 fő részére a
szerződés időbeli hatálya alatt. A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.2. alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában bemutatott
szakember takarítás területén szerzett – alkalmassági feltételen felüli - szakmai többlettapasztalata
(hónap), legfeljebb 36 hónap 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 95
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása. A
kiosztható pontszámok: 0-10. Ajánlatkérő az Ajánlati ár (nettó HUF) esetében a fordított arányosítás
módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő a szakember szakmai tapasztalata értékelési szempont tekintetében
az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak és a
Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám, 2020. március 25.) alapján. Szakmai tapasztalat =
naptári hónapban megadott gyakorlati idő. A szakmai tapasztalat vonatkozásában az időben párhuzamos
gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott az adott szakember szakmai tapasztalatába.
Ajánlatkérő az értékelés során az M.2. alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelő szakemberek
tekintetében azt vizsgálja, és az értékelés során azt veszi figyelembe, hogy az M.2. alkalmassági
minimumkövetelménynek megfelelő szakember mennyi időt (hónapot) töltött takarítási feladatok
ellátásával, az alkalmassági feltételnek való megfeleléshez szükséges gyakorlati időn felül. Felhívjuk szíves
figyelmüket, hogy amennyiben Ajánlattevő jelen értékelési részszempont tekintetében tett megajánlása
meghaladja a fentiekben meghatározott legkedvezőbb szintet, úgy Ajánlatkérő a pontszámok
kiosztásánál is a maximális értékkel számol, azaz a maximális értéket veszi alapul az arányosítás során.
Ajánlatkérő az adott részszempont esetében az adott ajánlat fenti módszerrel megállapított pontszámát (2
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tizedesjegyre kerekítve) megszorozza az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal, a szorzatokat pedig
ajánlatonként összeadja. Ajánlatkérő minden esetben 2 tizedesjegyre kerekítve számol.
Az ajánlati ár súlyszám az alábbiakból tevődik össze:
1; A napi-, heti-, havi takarítás díjának egy hónapra eső összege (nettó Ft/hó), súlyszám: 75
2; A nagytakarításért kért ellenszolgáltatás egy alkalomra eső összege (nettó Ft), súlyszám: 5
3; Az eseti takarításért kért ellenszolgáltatás óradíja (nettó Ft/óra), súlyszám: 5
4; A higiéniai termék és tisztítószer szállításra vonatkozó havi összeg (nettó Ft/hó), súlyszám: 10
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:
14880 / 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: Hivatal ép. takarítása és tisztítószerek beszerzés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
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Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/09/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Edelweiss Ökoservice Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10835449242
Postai cím: Csókakő Utca 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1164
Ország: Magyarország
E-mail: info@edelweiss-os.eu
Telefon: +36 705629896
Internetcím(ek): (URL) https://edelweiss-os.eu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10835449242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 69147963
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 47353600
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: takarítás, higiéniai
termékek biztosítása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
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Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: HSC Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12409152213
Postai cím: Duna Utca 35
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12409152213
Hivatalos név: Edand Group Kft
Nemzeti azonosítószám: 26660288213
Postai cím: Petőfi Utca 16
Város: Tésa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2636
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26660288213
Hivatalos név: Ferencz-ker Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23599185242
Postai cím: Jászberényi Út 24-36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
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Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23599185242
Hivatalos név: Greco Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12287653243
Postai cím: Hársfa Sétány 19.V/31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1203
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12287653243
Hivatalos név: BBM Budaber Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 12839023243
Postai cím: Török Flóris Utca 114.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1204
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12839023243
Hivatalos név: Edelweiss Ökoservice Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10835449242
Postai cím: Csókakő Utca 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1164
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10835449242
Hivatalos név: DETA-ÉP Épületszerviz Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13939683242
Postai cím: Cziráki Utca 26-32. 1.em.82,84
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13939683242
Hivatalos név: KRISTÁLY-MIX Keresekedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11788515242
Postai cím: Király Utca 80. fszt. 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1068
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11788515242
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:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási
Közhasznú Nonprofit Kft. (20308/2022)
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: Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: 21185023243
Postai cím: Hamzsabégi Út 60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhos Katalin Mária
Telefon: +36 14669972
E-mail: deak.andras@ujbudaprizma.hu
Fax: +36 14669972
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://ujbudaprizma.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ujbudaprizma.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: Közhasznú Nonprofit Kft.
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
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Oktatás
Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Új BOBCAT S530 v. egyenértékű kompakt rakodógép
Hivatkozási szám: EKR001256602022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

1168

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34144710-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
BOBCAT S530 vagy azzal egyenértékű kompakt rakodógépet, mely kompatibilis a jelenleg meglévő
BOBCAT-hez tartozó adapterekkel:
• 152 cm hótóló
• Epiroc EC50 törőfej
• szegély seprű
• kanalas seprű
• víztartály
• raklapvilla
Vezérlés: Joystick
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)
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II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Új BOBCAT S530 v. egyenértékű kompakt rakodógép
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34144710-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú
Nonprofit Kft.
1117 Budapest, Hunyadi János út 14. szám alatti telephelye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beruházás következtében 1 db rakodógép kerül átadásra, a műszaki specifikációban részletezett
tartalommal, adásvételi szerződés keretében.
BOBCAT S530 vagy azzal egyenértékű kompakt rakodógép, mely kompatibilis a jelenleg meglévő
BOBCAT-hez tartozó adapterekkel:
• 152 cm hótóló
• Epiroc EC50 törőfej
• szegély seprű
• kanalas seprű
• víztartály
• raklapvilla
Feltétlenül szükséges, hogy a beszerzésre kerülő új eszköz mindenben kompatibilis legyen az Ajánlatkérő
meglévő eszközével. Ajánlatkérő az egyenértékűséget ebben a tekintetben is vizsgálja.
Vezérlés: Joystick
Csak új jármű ajánlható meg.
AK a berendezést közúti forgalomba helyezéssel, vizsgáztatással együtt kéri az AT-től.
Ajánlattevőnek ajánlata részeként a megajánlott termék(ek)
- releváns műszaki paramétereit,
- a gép konkrét gyártóját,
- a konkrét típusmegjelölést, valamint
- a származási helyet is meg kell
jelölnie
A részletes műszaki követelményeket a közbesz. dok.-ok tartalmazzák.
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.
AK 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 A kötelezően előírt 12 hónapon felüli többlet jótállás vállalása egész
hónapokban megadva (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap) 10
2 Vállalt teljesítési határidő (naptári napokban kifejezve; 1-90 nap) 10
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Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció.
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:
18092 / 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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

1171

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Új BOBCAT S530 v. egyenértékű kompakt rakodógép
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● az eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi
határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].;
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás VI.3) További információ i1) pontjában rögzítette, hogy „AK alkalmazza a
Kbt. 75.§(2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.”
Kbt. 75. § (1) Eredménytelen az eljárás, ha
e) - a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével - egy szakaszból álló eljárásban vagy több szakaszból álló
eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot
(megoldási javaslatot), vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában a részvételi határidőben legalább
két részvételi jelentkezést
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:
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V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 27048090244
Postai cím: Csepeli Út 22
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27048090244
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
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VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az eljárás eredménytelenségéről szóló döntés meghozatalának időpontja: 2022. szeptember 16. napja.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Újtikos Községi Önkormányzat (20600/2022)
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: Újtikos Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15375414209
Postai cím: Arany János Utca 12
Város: Újtikos
NUTS-kód: HU32
Postai irányítószám: 4096
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Takács József
Telefon: +36 52391960
E-mail: ujtikos@gmail.com
Fax: +36 52391960
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ujtikos.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:
Mini bölcsőde építése 4.
Hivatkozási szám: EKR000944072022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A „Bölcsődei férőhelyek kialakítása Újtikoson” [TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00031] tárgyú projekt keretében
a meglévő óvoda épülethez közvetlen átjárási lehetőséggel kapcsolódó, 29,60 m x 23,02 m befoglaló
méretű, földszint szintszámú, 6,60 m utcai építménymagasságú, új mini bölcsőde rendeltetési egységet
magába foglaló épületrész építése.
Az épület közvetlen átjárást biztosít az óvoda épületébe, de attól teljesen független elektromos és
gépészeti hálózatottal rendelkezik majd.
Az épület az alábbi helyiségeket foglalja magába:
Akadálymentes WC, csoportszoba, előtér-babakocsi tároló, fürdőszoba, közlekedő, külső tároló, öltöző,
öltöző-átadó, takarítószer tároló, WC kerül kialakításra.
Összesen 111,54 m2 hasznos alapterület, melyhez 25,50 m2 fedett terasz is járul.
Az elvégzendő munkák különösen:
- az épület helyén humuszos termőréteg eltávolítása és elszállítása,
- megépült lábazatok között, a padlórétegek alatt tömörített homokos kavics feltöltés készül,
- a teherhordó falak alatt monolit beton sávalapozás készül -1,20m alapozási síkban, vasalással,
- tömörített feltöltésen/talpgerendákon 10 cm vastagságban vasbeton padozat készül,
- a főfalak hőszigetelő üreges falazóblokkból, válaszfalak üreges falazóblokkból hagyományos mészcement falazóhabarccsal készülnek, kétoldali vakolattal ellátva,
- födémszerkezet: előregyártott előfeszített vasbeton gerendák, előregyártott béléstestekkel,
- tetőszerkezet: hagyományos fa fedélszerkezet nyeregtetős kivitelben, torokgerendás szerkezeti
rendszerben, a faszerkezetek gomba és tűzvédelemmel ellátandók,
- a külső nyílászárók: műanyag szerkezetű, 3 rétegű hőszigetelt üvegezésű, anyagában színezett fehér
színben, külső felületén faerezetes fóliával,
- a belső felületek főként vakoltak, diszperziós festéssel ellátva, illetve kerámiával burkoltak általában +2,10
m magasságig,
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- víz- és hőszigetelés elvégzése,
- az óvodai részen az érintett helyiségnél elektromos bontási munkálatok elvégzése,
- erősáramú szerelés falba süllyesztett módon és falon kívül,
- elektromos hálózat, valamint a teljes villamos berendezés szerelése,
- az épület fűtése: gázkazános rendszerrel,
- padlófűtés,
- a vizes berendezések (5 db mosdó, 2 db falikút, 4 db WC, 1 db kád) megépítése,
- rámpa kialakítása mozgásukban korlátozott személyek részére,
- a használaton kívüli kétszárnyú kapuzat vonalában új aszfalt burkolatú útcsatlakozás kerül kialakításra,
- 2 db parkoló, valamint a mini bölcsőde bejáratához közel 1 db akadálymentes szilárd burkolattal ellátott
parkoló kerül kialakításra,
- járda kialakítása az épület körül.
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: Mini bölcsőde építése 4.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45111100-9

További tárgyak:

45112210-0
45215200-9
45223300-9
45233161-5
45260000-7
45261310-0
45261400-8
45262210-6
45262300-4
45262520-2
45262522-6
45310000-3

Kiegészítő szójegyzék
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45311000-0
45330000-9
45331000-6
45332200-5
45421100-5
45422000-1
45432130-4
45432210-9
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4096 Újtikos, Széchenyi tér 7. (hrsz.: 181/1).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Bölcsődei férőhelyek kialakítása Újtikoson” [TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00031] tárgyú projekt keretében
a meglévő óvoda épülethez közvetlen átjárási lehetőséggel kapcsolódó, 29,60 m x 23,02 m befoglaló
méretű, földszint szintszámú, 6,60 m utcai építménymagasságú, új mini bölcsőde rendeltetési egységet
magába foglaló épületrész építése.
Az épület közvetlen átjárást biztosít az óvoda épületébe, de attól teljesen független elektromos és
gépészeti hálózatottal rendelkezik majd.
Az épület az alábbi helyiségeket foglalja magába:
Akadálymentes WC, csoportszoba, előtér-babakocsi tároló, fürdőszoba, közlekedő, külső tároló, öltöző,
öltöző-átadó, takarítószer tároló, WC kerül kialakításra.
Összesen 111,54 m2 hasznos alapterület, melyhez 25,50 m2 fedett terasz is járul.
Az elvégzendő munkák különösen:
- az épület helyén humuszos termőréteg eltávolítása és elszállítása,
- megépült lábazatok között, a padlórétegek alatt tömörített homokos kavics feltöltés készül,
- a teherhordó falak alatt monolit beton sávalapozás készül -1,20m alapozási síkban, vasalással,
- tömörített feltöltésen/talpgerendákon 10 cm vastagságban vasbeton padozat készül,
- a főfalak hőszigetelő üreges falazóblokkból, válaszfalak üreges falazóblokkból hagyományos mészcement falazóhabarccsal készülnek, kétoldali vakolattal ellátva,
- födémszerkezet: előregyártott előfeszített vasbeton gerendák, előregyártott béléstestekkel,
- tetőszerkezet: hagyományos fa fedélszerkezet nyeregtetős kivitelben, torokgerendás szerkezeti
rendszerben, a faszerkezetek gomba és tűzvédelemmel ellátandók,
- a külső nyílászárók: műanyag szerkezetű, 3 rétegű hőszigetelt üvegezésű, anyagában színezett fehér
színben, külső felületén faerezetes fóliával,
- a belső felületek főként vakoltak, diszperziós festéssel ellátva, illetve kerámiával burkoltak általában +2,10
m magasságig,
- víz- és hőszigetelés elvégzése,
- az óvodai részen az érintett helyiségnél elektromos bontási munkálatok elvégzése,
- erősáramú szerelés falba süllyesztett módon és falon kívül,
- elektromos hálózat, valamint a teljes villamos berendezés szerelése,
- az épület fűtése: gázkazános rendszerrel,
- padlófűtés,
- a vizes berendezések (5 db mosdó, 2 db falikút, 4 db WC, 1 db kád) megépítése,
- rámpa kialakítása mozgásukban korlátozott személyek részére,
- a használaton kívüli kétszárnyú kapuzat vonalában új aszfalt burkolatú útcsatlakozás kerül kialakításra,
- 2 db parkoló, valamint a mini bölcsőde bejáratához közel 1 db akadálymentes szilárd burkolattal ellátott
parkoló kerül kialakításra,
- járda kialakítása az épület körül.
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A megvalósítandó építési beruházás részletes műszaki paramétereit az Ajánlati dokumentáció részét
képező közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az ajánlatkérő által meghatározott kötelező jótálláson (36 hónap) felül vállalt
további jótállás időtartama (hónap, 0-24 hónap) 10
2 Az [M.2.1)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember építőipari kivitelezési szakmai
többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül (hó, 0-36
hó) 10
3 Az [M.2.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember építőipari kivitelezési szakmai
többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül (hó, 0-36 hó) 5
4 Az [M.2.3)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember építőipari kivitelezési szakmai
többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül (hó, 0-36 hó) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó, HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00031
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)
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:
13694 / 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: Mini bölcsőde építése 4.
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 eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két
ajánlatot (megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
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(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt 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
VI. szakasz: Kiegészítő információk
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VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Vaszar Község Önkormányzata (20593/2022)
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: Vaszar Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15429692219
Postai cím: Fő Utca 29.
Város: Vaszar
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8542
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pfilfné Bagics Judit
Telefon: +36 303364389
E-mail: jegyzo@vaszar.hu
Fax: +36 94999299
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vaszar.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 utak felújítása
Hivatkozási szám: EKR000864172022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vaszar Község Kezelésében lévő 3 földút felújítására vonatkozó munkálatok.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás
céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: U - 6-os sz. út (Hrsz.: 0180 )
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45233120-6

Kiegészítő szójegyzék
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 6-os sz. út (Hrsz.: 0180 )
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Felújításra kerülő hossz: 1412 m
Bontott, kitermelt talaj felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával
846 m3
Szelvénybővités földkiemeléssel,töltés v.depóniaképzéssel,tömörités nélkül
846 m3
Tükörkészités gépi erővel kiegészitő kézi munkával útpálya helyén I-IV.to
5640 m2
Tömörités nagy felületen gépi erővel 85% trg.
1692 m3
Mech.stab. épitése gépi bedolgozással 20 cm vtg-ban M56 jelű anyagból
1067 m3
Mech.stb.épitése gépi bedolgozással 10 cm vtg-ban M22 jelű anyagból
533 m3
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése. Egyéb közutak bitumenes burkolatai készítése
hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC) az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával,
bitumenemulziós permetezéssel, 4 méter szélességig AC11 kötő aszfaltkeverékből, 35-50 mm vtg-ban
terítve Kiegyenlítő réteg
9,04 m3
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése. Egyéb közutak bitumenes burkolatai készítése
hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC) az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és
bitumenemulziós permetezéssel, 4 méter szélességig AC11 kopó
6,45 m3
Padka készitése töm.nélkül helyszinről szállitott anyagból gépi erővel kieg.kézi munkával
795 m3
Földmű tükörfelület és útpadkák tömöritése simittó hengerléssel
6785 m2
Csapadékvizelvezető szikkasztóárok épitése gépi erővel I-IV.to.
1057 m3
Felületek rendezése útpálya két oldalán
2820 m2
Ideiglenes forgalomtechnikai eszközök telepitése
1 kszl
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 24 hónapot meghaladó többlet jótállás mértéke (0-36 hónap) 10
2 A felhívás III.1.3.) M.2.1.1. pont szerinti pont szerinti szakember MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez
szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36) 10
3 A felhívás III.1.3.) M.2.1.2. pont szerinti pont szerinti szakember MV-VZ-R jogosultság megszerzéséhez
szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 24) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
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II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1.1-21, 3307425248
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: U - 2 sz. Út (Hrsz.: 085 )
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 2 sz. Út (Hrsz.: 085 )
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Felújításra kerülő hossz: 1360 m
Bontott, kitermelt talaj felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával
1092 m3
Szelvénybővités földkiemeléssel,töltés v.depóniaképzéssel,tömörités nélkül 1092 m3
Tükörkészités gépi erővel kiegészitő kézi munkával útpálya helyén I-IV.to 5460 m2
Tömörités nagy felületen gépi erővel 85% tr g. 1631 m3
Mech.stab. épitése gépi bedolgozással 20 cm vtg-ban M56 jelű anyagból 1085 m3
Mech.stb.épitése gépi bedolgozással 10 cm vtg-ban M22 jelű anyagból 546 m3
Padka készitése töm.nélkül helyszinről szállitott anyagból gépi erővel kieg.kézi munkával 546 m3
Földmű tükörfelület és útpadkák tömöritése simittó hengerléssel 8136 m2
Csapadékvizelvezető szikkasztóárok épitése gépi erővel I-IV.to. 2048 m3
Felületek rendezése útpálya két oldalán 2730 m2
Ideiglenes forgalomtechnikai eszközök telepitése 1 kszl
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 24 hónapot meghaladó többlet jótállás mértéke (0-36 hónap) 10
2 A felhívás III.1.3.) M.2.2.1. pont szerinti pont szerinti szakember MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez
szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36) 10
3 A felhívás III.1.3.) M.2.2.2. pont szerinti pont szerinti szakember MV-VZ-R jogosultság megszerzéséhez
szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 24) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1.1-21, 3307425248
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II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: U - 3 -as sz. Út ( Hrsz.: 094 )
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 3 -as sz. Út ( Hrsz.: 094 )
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Felújításra kerülő hossz: 1500 m
Bontott, kitermelt talaj felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával
1200 m3
Szelvénybővités földkiemeléssel,töltés v.depónia képzéssel, tömörités nélkül
1200 m3
Tükörkészités gépi erővel kiegészitő kézi munkával útpálya helyén I-IV.to
6000 m2
Tömörités nagy felületen gépi erővel 85% trg.
1800 m3
Mech.stab. épitése gépi bedolgozással 20 cm vtg-ban M56 jelű anyagból
1200 m3
Mech.stb.épitése gépi bedolgozással 10 cm vtg-ban M22 jelű anyagból
600 m3
Padka készitése töm.nélkül helyszinről szállitott anyagból gépi erővel kieg.kézi munkával
600 m3
Földmű tükörfelület és útpadkák tömöritése simittó hengerléssel
9000 m2
Csapadékvizelvezető szikkasztóárok épitése gépi erővel I-IV.to. 2625 m3
Felületek rendezése útpálya két oldalán 3000 m2
Ideiglenes forgalomtechnikai eszközök telepitése 1 kszl
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 24 hónapot meghaladó többlet jótállás mértéke (0-36 hónap) 10
2 A felhívás III.1.3.) M.2.3.1. pont szerinti pont szerinti szakember MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez
szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36) 10
3 A felhívás III.1.3.) M.2.3.2. pont szerinti pont szerinti szakember MV-VZ-R jogosultság megszerzéséhez
szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 24) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
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Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1.1-21, 3307425248
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:
13978 / 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: U - 6-os sz. út (Hrsz.: 0180 )
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.186

1188

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

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: De Barro Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 13475666211
Postai cím: Kossuth Utca 50
Város: Tata
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2835
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13475666211
Hivatalos név: Környezetünkért Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12776115219
Postai cím: Bartók Béla Utca 19/4
Város: Pápa
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12776115219
Hivatalos név: BRIAN-BAU 2007 Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14021071218
Postai cím: Belterület
Város: Felsőszölnök
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9985
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14021071218
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: U - 2 sz. Út (Hrsz.: 085 )
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
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: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
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: De Barro Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 13475666211
Postai cím: Kossuth Utca 50
Város: Tata
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2835
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13475666211
Hivatalos név: Környezetünkért Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12776115219
Postai cím: Bartók Béla Utca 19/4
Város: Pápa
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12776115219
Hivatalos név: BRIAN-BAU 2007 Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14021071218
Postai cím: Belterület
Város: Felsőszölnök
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9985
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14021071218
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: U - 3 -as sz. Út ( Hrsz.: 094 )
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 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
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
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A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
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Hivatalos név: De Barro Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 13475666211
Postai cím: Kossuth Utca 50
Város: Tata
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2835
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13475666211
Hivatalos név: Környezetünkért Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12776115219
Postai cím: Bartók Béla Utca 19/4
Város: Pápa
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12776115219
Hivatalos név: BRIAN-BAU 2007 Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14021071218
Postai cím: Belterület
Város: Felsőszölnök
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9985
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14021071218
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:
2022/09/21 (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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Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Tár (20607/2022)
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: Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25517637219
Postai cím: Zákonyi Ferenc utca Utca 2.
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Holczhauser András
Telefon: +36 23792340
E-mail: holczhauser@hunsail.hu
Fax: +36 14606925
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.hunsail.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kikötő üzemeltetéséhez kapcsolódó eszközök besz. 2
Hivatkozási szám: EKR001210372022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34931000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kikötő üzemeltetéséhez kapcsolódó eszközök beszerzése 5 részben:
1. rész Vízi eszközök
2. rész Daru
3. rész Informatikai eszközök
4. rész Szerszámok és használati eszközök
5. rész Pick Up
Részenkénti részletes leírás a II.2.4) A közbeszerzés mennyisége rovatban, valamint az árazatlan
költségvetésben.
A beszerezni kívánt eszközöknek megkell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak,
illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.
Az eszközöknek újaknak kell lenniük, a beszerzés magában foglalja a telepítést, üzembe helyezést,
összeszerelést.
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A műszaki specifikáció az eszközökre vonatkozó előírások minimumfeltételeit határozza meg, azaz a
megajánlott és leszállított eszközöknek minimálisan azokat a paramétereket kell teljesítenie, amelyek a
műszaki specifikációban meghatározásra kerültek. Attól ajánlattevők jobb eszközöket is megajánlhatnak,
leszállíthatnak.
A műszaki leírásban (specifikáció) szereplő méretek esetén Ajánlatkérő +/- 5 %-os eltérést elfogad.
A műszaki specifikációban szereplő eszközök esetén a termékfotó megjelölés kizárólag az adott termék
egyértelmű beazonosíthatósága érdekében történt. Az egyes termékeknél megjelenő esetleges konkrét
márka vagy típus megjelölés is kizárólag a becsült érték meghatározása keretén belül történő piackutatás
alapján történt, a termék megfelelősége és beazonosíthatósága érdekében.
Az eljárást megindító felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő,
meghatározottgyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű
meghatározása érdekében történtek. Amennyiben az eljárást megindító felhívás, valamint közbeszerzési
dokumentum meghatározottgyártmányú, eredetű, típusú dologra, tevékenységre való hivatkozást
tartalmaz, a 321/2015. (X.30.) Korm. rend.46. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő azzal mindenben
egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek igazolni kell.
Egyenértékűség:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki
leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az
Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
19374 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
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Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/09/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/09/26 (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: 2022/09/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/09/26 (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
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VI.1) További információk:
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt a Kbt. 55. § (1) bekezdése alapján módosítja.
Az eljárást megindító felhívás egyéb pontja, valamint a Közbeszerzési Dokumentumok nem módosulnak.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (20305/2022)
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: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10941362244
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hajdu Szabolcs
Telefon: +36 202526297
E-mail: SHajdu@fotav.hu
Fax: +36 14636538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.budapestikozmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Rákoskeresztúri fűtőmű fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001152762022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45311000-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzési eljárás teljes megnevezése: Rákoskeresztúri fűtőmű közös üzemi relés rendszer PLC-vel
történő kiváltása
Jelen közbeszerzési eljárás célja a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság mint Ajánlatkérő által lefolytatott eljárásban a Rákoskeresztűri fűtőmű jelenleg meglévő
közös üzemi relés- és folyamatirányító rendszerének cseréje korszerű PLC-s rendszerre.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
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V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
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: 2022/09/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/10/06 (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:
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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: 2022/09/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/10/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Az egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosultak.
Előzmény hirdetmény száma: 17509/2022
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (20455/2022)
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: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10941362244
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hajdu Szabolcs
Telefon: +36 202526297
E-mail: SHajdu@fotav.hu
Fax: +36 14636538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.budapestikozmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Klímatelepítés, karbantartás, javítás
Hivatkozási szám: EKR001326732022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45331000-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás alapvető célja a BKM Nonprofit Zrt., mind Ajánlatkérő ingatlanjain és
telephelyein új klímaberendezések és légtechnikai rendszerek, valamint gázkészülékek telepítése,
meglévő berendezések karbantartása, javítása, valamint egyéb kapcsolódó tevékenységek elvégzése,
műszaki dokumentációk, jegyzőkönyvek elkészítése.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
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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: 2022/09/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/10/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
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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: 2022/09/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/10/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő az árazatlan költségvetést módosította.
Előzmény hirdetmény száma: 19449/2022
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Budapest Főváros XVIII. kerület PestszentlőrincPestszentimre Önkormányzata (20470/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735818243
Postai cím: Üllői Út 400
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1184
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murvai László
Telefon: +36 12379817
E-mail: murvai.laszlo@saldo.hu
Fax: +36 12379813
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bp18.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001102192022/
reszletek
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Zöldliget Óvoda hő- és vízszigetelése Horizon2000
Hivatkozási szám: EKR001102192022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45320000-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Budapest XVIII. kerületi Zöldliget Óvoda hő- és vízszigetelése a Horizon2000 uniós program részeként.
A 1188 Budapest, Ady Endre u. 127. címen található óvoda korszerűsítése az Európai Unió Horizon 2020
programja által támogatott StepUP projekt keretein belül valósul meg.
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:
19197 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
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V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/09/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/09/28 (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
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Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/09/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/09/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Az árazatlan költségvetési kiírás módosítására tekintettel az ajánlattételi határidő meghosszabbításra
kerül.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

|
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Dunakiliti Község Önkormányzata (20598/2022)
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: Dunakiliti Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15366894208
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 86
Város: Dunakiliti
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9225
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Andor Tamásné
Telefon: +36 96671033
E-mail: polgarmester@dunakiliti.hu
Fax: +36 94999299
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dunakiliti.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Csapadékvíz elvezetés kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR001164282022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45247112-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Dunakiliti területén 4 utcát érintő csapadékvíz elvezetés kivitelezés két közbeszerzési részben.
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:
19105 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
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V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/09/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/10/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/09/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/10/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő módosítja az ajánlattételi határidőt és a közbeszerzési dokumentumokat.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

|
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Gödöllő Város Önkormányzata (20345/2022)
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: Gödöllő Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731261213
Postai cím: Szabadság Tér 6
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Víg Levente
Telefon: +36 306333643
E-mail: vig.levente@standarp.hu
Fax: +36 28529256
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.godollo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bölcsőde kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR001017162022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45214100-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Új építésű bölcsőde kivitelezése a teljesítési határidő prognosztizált egyösszegű átalányáron.
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:
18602 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
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V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/09/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/09/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/09/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/09/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a módosítás kizárólag az ajánlattételi határidő
hosszabbítására irányul.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (20672/2022)
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: HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosítószám: 15724076202
Postai cím: PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.
Város: HARKÁNY
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7815
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Markovics Boglárka
Telefon: +36 72480100
E-mail: jegyzo@harkany.hu
Fax: +36 72480518
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.harkany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Külterületi helyi közutak fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001363612022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233228-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1 darab vállalkozási szerződés külterületi helyi közutak fejlesztésére.
A jelen beruházás építési engedélyköteles tevékenység, az engedély ügyiratszáma: BA/60/466/19/2021.
Az elvégzendő feladatok részletes mennyiségét a műszaki leírás, a tervek és az árazatlan költségvetési
kiírások tartalmazzák. AK tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, tervben és kv.-i kiírásokban
szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történtek, mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és
érthető leírása. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján mindenben
egyenértékű anyagot, terméket is elfogad.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
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19369 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
VI . 3 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati biztosíték befizetésének helye
A következő helyett:
AK Takarékbank Zrt.- nél vezetett számlája
Helyesen:
AK Magyar Államkincstárnál vezetett számlája
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: 2022/09/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/10/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
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A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő 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: 2022/09/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/10/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (1) bekezdése alapján a felhívásban az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (4)
bekezdés a) és b) pontjaira
tekintettel azért módosítja, mert nem tudja a Kbt. 56. § (2) szerinti határidőben a kiegészítő tájékoztatásra
érkezett válaszokat
megadni, amellyel összefüggésben a közbeszerzési dokumentumok is módosításra kerülnek.
Az eredeti hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 19369/2022.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Hodász Nagyközségi Önkormányzat (20635/2022)
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: Hodász Nagyközségi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15732509215
Postai cím: Petőfi utca 6
Város: Hodász
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4334
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Elemér
Telefon: +36 42999600
E-mail: info@mkkozpont.hu
Fax: +36 42999601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.hodasz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hodász Nagyközség csapadékvíz-elvezetése I.
Hivatkozási szám: EKR000870162022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45232130-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Hodász Nagyközség csapadékvíz-elvezetése I.
Építendő csatornák:
DGY-1 jelű csatorna
Dózsa György utca egy része, a befogadóba való bevezetés előtti szakasza. Befogadója a MeggyesCsaholyi főfolyáson 17+970 szelvényszáma. Hossza: 1065,9 fm. A meder TB 30/50/40 jelű áttört falú
elemekből és zárt D400 vezetékből (14 db tisztítóakna) épül. A meglévő átereszek, kapubejárók cserélendő
40 cm-es átmérőjű csövekre, amennyiben indokolt. A csatorna végén elhelyezésre kerül 1 db iszap- és
olajfogó berendezés (PURECO ENVIA TRP M 1B5N 75/150, vagy azzal egyenértékű). A befogadóba való
bevezetés felett és alatt 2-2 m mederburkolást kell megvalósítani, a részletes helyszínrajz szerint.
DGY-2 jelű csatorna
A Dózsa György utca további része, melynek a befogadója Sporttelepen (693 hrsz) kialakítandó
szikkasztó tározó (20,0 x 24,0 x 1,2). Befogadó vizsgálatához Talajmechanikai szakvélemény alapján került
meghatározásra a szikkasztómező mérete. Hossza: 125,49 fm. A vezeték D400 KD-EXTRA csövekből épül. A
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csatorna végén elhelyezésre kerül 1 db iszap- és olajfogó berendezés (PURECO ENVIA TRP M 1B5N 75/150,
vagy azzal egyenértékű).
DGY-3 jelű csatorna
A Dózsa György utca továbbra is páratlan oldalán épül, melynek a befogadója a DGY-2 jelű csatornán
keresztül a Sporttelepen (693 hrsz) kialakítandó szikkasztó tározó (20,0 x 24,0 x 1,2) méretű. Befogadó
vizsgálatához Talajmechanikai szakvélemény alapján került meghatározásra a szikkasztómező mérete.
Hossza: 343,09 fm. A meder TB 30/50/40 jelű áttört falú vízbeeresztős fedlappal, elemekből épül.
DGY-4 jelű csatorna
A Dózsa György utca továbbra is páratlan oldalán épül, melynek a befogadója a DGY-3 jelű csatornán
keresztül a Sporttelepen (693 hrsz) kialakítandó szikkasztó tározó (20,0 x 24,0 x 1,2) méretű. Befogadó
vizsgálatához Talajmechanikai szakvélemény alapján került meghatározásra a szikkasztómező mérete.
Hossza: 100,1 fm. A meder 75/200 folyóka elemekből épül.
DGY-5 jelű csatorna
A Dózsa György utca továbbra is páros oldalán épül, melynek a befogadója a Bem József utcai meglévő
hálózat. Hossza: 115,34 m. A meder TB 30/50/40 jelű áttört falú elemekből 26,76 m hosszban és DN 400
beton zárt vezeték 88,58 m (2 db tisztítóakna) hosszban épül.
DGY-6 jelű csatorna
A Dózsa György utca páratlan oldalán épül, melynek a befogadója a DGY-5 jelű csatorna. Hossza: 109,31 m.
A meder 75/200 folyóka elemekből 100,87 m hosszban és az út alatti átvezetés DN 300 beton zárt vezeték
8,44 m hosszban épül.
DGY-7 jelű csatorna
A Dózsa György utca páros oldalán épül, melynek a befogadója a meglévő hálózat. Hossza: 72,18 m. A
meder 75/200 folyóka elemekből épül.
• DGY-8 jelű csatorna
A Széchenyi utca páros oldalán épül, melynek a befogadója a Bem József utca meglévő hálózata. A
meder TB 30/50/40 jelű áttört falú elemekből és zárt D400 vezetékből (2 db tisztítóakna) épül. A meglévő
átereszek, kapubejárók cserélendő &#61638; 40 cm-es csövekre, amennyiben indokolt. Hossza: 210,9 m.
SM-1 jelű csatorna
A Sója Miklós utcán épül a Dankó – Kölcsey Ferenc utca között 75/200 folyókából, melynek a befogadója
az Önkormányzati tulajdonú területre tervezett (373 hrsz) szikkasztó tározó (20,0 x 24,0 x 1,2). Befogadó
vizsgálatához Talajmechanikai szakvélemény alapján került meghatározásra a szikkasztómező mérete.
Hossza: 190,12 m. A meder 75/200 folyóka elemek 162,99 m hosszban és DN 300 beton zárt vezeték 27,13
m (2 db tisztítóakna) épül.
Műtárgyak
A csapadékvíz befogadókba történő bevezetésekor iszap-és olajfogó műtárgyak kiépítése szükséges,
valamint a mederburkolás megvalósítása.
Építendő csatornák anyaga, mennyisége összesen:
TB 30/50/40 áttört falú 678,1 fm, TB 30/50/40 áttört falú fedlappal fedett 125,5 fm, 75/200 folyóka 436,2 fm
DN 400 KD-EXTRA 343,1 fm
Átereszek: DN 300 beton 35,6 fm, DN 400 beton 377,0 fm, D 400 KD-EXTRA 337,0 fm
Műtárgyak: Tisztítóakna (1,0 m) 37 db, Iszap- és olajfogó 3 db, Homokfogó 3 db, Záportározó 2 db
A pontos mennyiségeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező hatósági
engedély, a kivitelezési tervdokumentáció és árazatlan költségvetés 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:
19381 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
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V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/09/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/09/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
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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: 2022/09/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/09/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
1.) Jelen hirdetmény közzétételének célja a KÉ-19381/2022 számon megjelent eredeti ajánlati felhívásban
meghatározottak módosítása.
2.) Jelen módosítás az alábbi dokumentumokat érinti:
Ajánlati Felhívás:
- IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
- IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Módosított dokumentumok:
- új dokumentumként kiadásra kerül a talajvizsgálati jelentés (módosítás indoka: lásd az 1. sz. Kiegészítő
tájékoztatásban foglaltak szerint), továbbá
- árazatlan költségvetés (módosítás indoka: lásd az 1. sz. Kiegészítő tájékoztatásban foglaltak szerint)
Egyéb módosítás nem történt.
A módosított közbeszerzési dokumentumok elérhetőek az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen
közvetlenül, elektronikus úton.
3.) Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket arról, hogy az ajánlattételi határidő a Kbt.
52. § (4) bekezdése a)-b) pontjai alapján meghosszabbításra kerül.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Hodász Nagyközségi Önkormányzat (20720/2022)
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: Hodász Nagyközségi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15732509215
Postai cím: Petőfi utca 6
Város: Hodász
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4334
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Elemér
Telefon: +36 42999600
E-mail: info@mkkozpont.hu
Fax: +36 42999601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.hodasz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hodász Nagyközség csapadékvíz-elvezetése II.
Hivatkozási szám: EKR001045992022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45232130-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Hodász Nagyközség csapadékvíz-elvezetése II.
Építendő csatornák:
SZI-1 jelű csatorna
Széchenyi István utca páratlan oldalán a meglévő földárok helyén a vizek helyben tartását elősegítve és a
szikkasztást biztosítva 60 cm fenékszélességű beton gyepkő burkolattal, 1:1 rézsűhajlással rendelkező árok
épül. Hossza: 453,65 m
SZI-2 jelű csatorna
Széchenyi István utca páros oldalán a meglévő földárok helyén a vizek helyben tartását elősegítve és a
szikkasztást biztosítva 60 cm fenékszélességű beton gyepkő burkolattal, 1:1 rézsűhajlással rendelkező árok
épül. Hossza: 423,35 m
MZS-1 jelű csatorna
Móricz Zsigmond utca páratlan oldalán a vizek helyben tartását elősegítve és a szikkasztást biztosítva 60
cm fenékszélességű beton gyepkő burkolattal, 1:1 rézsűhajlással rendelkező árok épül. Hossza: 131,36 m
DGY-9 jelű csatorna
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Dózsa György utca páros oldalán épül, amely csatlakozik az I. ütemhez (DGY-6). Hossza: 167,24 m,
amelynek során DN 300 KD-EXTRA műanyag csőből (9 db tisztítóakna) zárt vezeték épül, amelybe a
csapadékvizeket a vezeték felett épülő 50/200 folyóka szállítja, vezeti.
DGY-10 jelű csatorna
Dózsa György utca páratlan oldalán épül, amely csatlakozik az I. ütemhez (DGY-2). Hossza: 181,7 m. A
meder TB 30/50/40 jelű áttört falú elemekből és zárt D400 vezetékből (3 db tisztítóakna) épül. A meglévő
kapubejárókba &#61638; 40 cm-es betoncsövek kerülnek elhelyezésre támfal megépítésével. A csatorna
csatlakozik az I. ütemben megvalósult DGY-2 jelű csatornához.
DGY-11 jelű csatorna
Dózsa György utca páratlan oldalán épül, amely csatlakozik a DGY-10 jelű szakaszhoz. Hossza: 58,4 m. A
meder 50/200 folyóka burkolatból épül meg.
DGY-12 jelű csatorna
Dózsa György utca páros oldalán épül, amely csatlakozik az I. ütemben megépült (DGY-1). Hossza: 88,3 m.
A csapadékvizeket DN 300 KD-EXTRA zárt vezeték (4 db tisztítóakna) szállítja, amelybe a folyókák szállítják
a vizeket.
DGY-13 és DGY-14 jelű csatorna
Dózsa György utca páros oldalán épül, amely csatlakozik a II. ütemben épülő vezetékhez (DGY-12). Hossza:
107,69 m. A meder 75/200 folyóka elemekből épül.
DGY-15 jelű csatorna
Dózsa György utca páros oldalán épül, amely csatlakozik az I. ütemben megépült szakaszhoz (DGY-1).
Hossza: 74,67 m. A csapadékvizeket DN 300 KD-EXTRA zárt vezeték (4 db tisztítóakna) szállítja, amelybe a
folyókák szállítják a vizeket.
DGY-16 jelű csatorna
Dózsa György utca páros oldalán épül, amely csatlakozik a II. ütemben épülő szakaszhoz (DGY-15). Hossza:
39,07 m. A meder 75/200 folyóka elemekből épül.
DGY-17 jelű csatorna
Dózsa György utca páros oldalán épül, amely csatlakozik a II. ütemben épülő szakaszhoz (DGY-15). Hossza:
114,15 m. A meder 75/200 folyóka elemekből épül.
Építendő csatornák anyaga, mennyisége összesen:
DN300 KD-EXTRA 330,21 fm, TB 30/50/40 áttört falú 86,52 fm, Gyephézagos szikkasztóárok 1008,36
fm, 75/200 folyóka 260,91 fm, 50/200 folyóka 225,64 fm. Átereszek: D400 Beton 95,13 fm. Műtárgyak:
Tisztítóakna (1 m) 20 db
A pontos mennyiségeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező hatósági
engedély, a kivitelezési tervdokumentáció és árazatlan költségvetés 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:
19382 / 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)
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Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő 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: 2022/09/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/09/30 (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:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6

Kiegészítő szójegyzék
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A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/09/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/09/30 (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:
1.) Jelen hirdetmény közzétételének célja a KÉ-19382/2022 számon megjelent eredeti ajánlati felhívásban
meghatározottak
módosítása.
2.) Jelen módosítás az alábbi dokumentumokat érinti:
Ajánlati Felhívás:
- IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
- IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Módosított dokumentumok:
- új dokumentumként kiadásra kerülnek közmű-üzemeltetői nyilatkozatok (módosítás indoka: lásd az 1. sz.
Kiegészítő tájékoztatásban foglaltak
szerint), továbbá
- árazatlan költségvetés (módosítás indoka: lásd az 1. sz. Kiegészítő tájékoztatásban foglaltak szerint)
Egyéb módosítás nem történt.
A módosított közbeszerzési dokumentumok elérhetőek az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen
közvetlenül, elektronikus úton.
3.) Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket arról, hogy az ajánlattételi határidő a Kbt.
52. § (4) bekezdése a)-b) pontjai alapján meghosszabbításra kerül.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Paszab Község Önkormányzata (20573/2022)
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: Paszab Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735193115
Postai cím: Fő Út 9.
Város: Paszab
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4475
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tajthy Péter
Telefon: +36 42204700
E-mail: hivatal@paszab.hu
Fax: +36 42204700
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.paszab.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Paszab kült.-i mezőgazdasági utak stabilizációja"
Hivatkozási szám: EKR001146222022
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 „Paszab külterületi mezőgazdasági utak stabilizációja” tárgyban kivitelezési feladatok elvégzése a jelen
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a műszaki dokumentumokban foglaltak szerint
az alábbi részek tekintetében:
1. rész: „Paszab 070; 073 hrsz.-ú külterületi mezőgazdasági utak stabilizációja”
2. rész: „Paszab 0114 hrsz.-ú külterületi mezőgazdasági utak stabilizációja”
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:
17290 / 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:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: a következő dátumtól számítva:
A következő helyett:
2022/09/26
Helyesen:
2022/09/29
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: 2022/09/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/09/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
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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: 2022/09/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/09/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
1. A jelen hirdetmény közzétételének célja a KÉ-17290/2022. számú megjelent eredeti hirdetményben,
valamint a KÉ-18180/2022., a KÉ-18768/2022. számú, a KÉ-19469/2022 számú, valamint a KÉ-20045/2022.
módosító hirdetményben meghatározottak módosítása.
2. Ajánlatkérő utal arra, hogy egyéb közbeszerzési dokumentumok nem kerültek módosításra.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Szeghalom Város Önkormányzata (20634/2022)
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: Szeghalom Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15725314204
Postai cím: Szabadság Tér 4-8.
Város: Szeghalom
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5520
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Macsári József polgármester
Telefon: +36 66371342
E-mail: muszak@szeghalom.hu
Fax: +36 66371623
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szeghalom.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központja
Nemzeti azonosítószám: 15804532204
Postai cím: Tildy Zoltán Utca 19-21.
Város: Szeghalom
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5520
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Németh-Csák Erika
Telefon: +36 303374698
E-mail: csakerika1981@gmail.com
Fax: +36 66473610
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szeghalom.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Szeghalmi Művelődési és Szabadidőközpont, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Gyűjtemény
Nemzeti azonosítószám: 15346274204
Postai cím: Tildy Zoltán Utca 30.
Város: Szeghalom
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5520
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hajdu Klára
Telefon: +36 203601024
E-mail: konyvtar.szeghalom@gmail.com
Fax: +36 66371543
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://szeghalmikultura.hu/
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A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Földgáz beszerzése új eljárás
Hivatkozási szám: EKR001357002022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
09123000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő közintézményei II.2.3) szerinti fogyasztási helyei számára a magyar átviteli hálózaton
folyamatosan rendelkezésre álló, földgáz energia versenypiaci beszerzése teljes ellátásalapú földgázadásvételi szerződés keretében.
A közbeszerzés mennyisége (szerződött földgáz mennyiség): 39.800 m3 (A mennyiség m3-ben kifejezett
értéke gáztechnikai normál állapotban, azaz 15 C hőmérsékleten és 101325 Pa nyomáson értendő.)
A beszerzés tényleges mennyisége a II.2.3) pont szerinti mérési helyein egyedi mérés alapján, a
fogyasztásnak megfelelően alakul.
A teljesítés során a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, a földgázellátásról szóló 2008. évi
XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet előírásaira kell
figyelemmel lenni. A földgáz minőségi követelményeit a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 11. számú melléklete
határozza meg.
A nyertes ajánlattevő számára a szállítás megkezdésének időpontja: 2022. október 1-jén 6.00 órától.
A kereskedőváltás biztosított, a jelenlegi határozott idejű szerződés megszűnik.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
x A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
x Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Előzményi hirdetmény: 19591/2022)
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VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (20475/2022)
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: Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
Nemzeti azonosítószám: 15826673241
Postai cím: Lomb Utca 1-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabóné Marlok Júlia
Telefon: +36 12371900
E-mail: igazgato@szlovakiskola-bp.hu
Fax: +36 12371905
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://szlovak-bp.edu.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: takarítási szolgáltatás beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001082702022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90910000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő határozott idejű (24 hónap) takarítási szerződés keretében, havi díj ellenében, átalánydíjas
takarítási szolgáltatást szerez be, amely az Ajánlatkérő székhelyén belül meghatározott területen, kiterjed
minden szintű takarítással kapcsolatos feladatra, egész éven át, meghatározott szerkezetben.
A szolgáltatás szerkezete 1 év alatt a következő:
Szeptember 01. és június 15. között (tanítási évben): Napi/heti/időszakos takarítási feladatok tanítási
napokon és a szünetekben is, Ügyeletes feladatok ellátása minden tanítási napon 08.00 – 16.00 között (1
fő), továbbá Rendezvények esetén a rendezvény végéig, Hetente 2 x virágok meglocsolása.
Június 16. és augusztus 31. között: Időszakos kollégiumi ágy- és matractisztítás, szőnyeg-, ablaktisztítás
illetve egyéb intézményi időszakos feladatok, Ügyelet hetente minimum 4 órában (1 fő), Június 15 – 30.
közötti időszakban, évi 10 nap, 6 szoba napi takarítása.
A terület összes takarítandó alapterülete összesen: 7 194 m2. Az intézmény, amely nem rendelkezik lifttel,
két részre tagolható:
• iskola 3 szinten összesen 4.546 m2,
• kollégium 4 szinten összesen 2.648 m2.
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A takarítási feladatok leírása (általános szolgáltatási jegyzék és szaniter szolgáltatási jegyzék szerinti
bontásban), a takarítandó terület részletes kimutatása, a felületek típusa, az elvárt gyakoriságok, a
szolgáltatás elvégzésének lehetséges időablakai, a közbeszerzési dokumentumokban található műszaki
leírásban, és az annak részét képező FŐTÁBLA/Tételek dokumentumban találhatóak.
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:
18499 / 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: 2022/09/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/10/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
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. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/09/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/10/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Az ajánlati felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok egyebekben változatlanok.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Újszentmargita Község Önkormányzata (20552/2022)
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: Újszentmargita Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15375452209
Postai cím: Rákóczi Út 125. 1/3
Város: Újszentmargita
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csetneki Csaba
Telefon: +36 52214002
E-mail: ujszentmargita@gmail.com
Fax: +36 52214002
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ujszentmargita.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Művelődési Ház fejlesztése Újszentmargitán
Hivatkozási szám: EKR001244182022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A fejlesztés helye 4065 Újszentmargita, Hunyadi utca 2. szám alatt található ingatlan. Az ingatlanon
található épület funkciója Művelődési ház. A projekt keretében a meglévő épület korszerűsítése valósul
meg, amely a település kulturális központjának számít. Az ingatlan méretéből adódóan további közösség
építő események lebonyolítását elősegítő terek kerülnek kialakításra. Az udvaron megépül egy filagória,
valamint egy játszótér. Az ingatlan lehatárolására kerítés és virágládák telepítése is megvalósul.
Az elvégzendő feladatok:
- régi játszótér elbontása, új játszótér kiépítése (nem engedélyköteles)
- meglévő utcafronti kerítés elbontása, új növényzetes kerítés építése (nem engedélyköteles)
- térkövezés, kertépítés (nem engedélyköteles)
- meglévő filagória elbontása, új nagyobb filagória építése (kb. 90 m2) (építési engedélyköteles)
Helyiségismertetés:
Fedett-nyitott előtér 24,90 m2
Fedett-nyitott filagória tér 61,65 m2
Hulladéktároló 5,46 m2
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összesen: 92,01 m2
A játszótéri eszközök tekintetében a műszaki leírásban és az árazatlan költségvetésben szereplő
elvárt műszaki specifikációban meghatározott méret- és súlyadatok tekintetében +/- 10 %-os eltérés
megengedett.
Ajánlatkérő által tervezett munkálatok részben építési engedély kötelesek.
A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott
esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő
elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű), a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek
megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal
egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni. A megfelelést illetve az egyenértékűséget különösen
a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles
minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban felsorolt munkamennyiségek
csupán az ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem
tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák mennyiségi kimutatásának.
A teljes műszaki adatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)

V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
x A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
x Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó
korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 19292/2022
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Várpalota Város Önkormányzata (20565/2022)
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: Várpalota Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15734123219
Postai cím: Gárdonyi Géza Utca 39.
Város: Várpalota
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csöngető Petra
Telefon: +36 88592660
E-mail: csongeto.petra@varpalota.hu
Fax: +36 88592676
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.varpalota.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Krúdy Gyula Városi Könyvtár felújítása
Hivatkozási szám: EKR000805452022
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:
Krúdy Gyula Városi Könyvtár felújítása
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
17678 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
19486 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
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A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/09/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/10/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/09/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/10/03 (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:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (20413/2022)
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: Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 27084377251
Postai cím: Schweidel Utca 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fail Kinga
Telefon: +36 13819400
E-mail: beszerzes@vbuzrt.hu
Fax: +36 13819401
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vbuzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vbuzrt.hu
Hivatalos név: Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár
Nemzeti azonosítószám: 15714060251
Postai cím: Budaörs Út 49-53
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mudra József ezredes
Telefon: +36 12365100
E-mail: mh.bhd@hm.gov.hu
Fax: +36 13984528
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedelem.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Safeti vagy azzal egyenértékű szoftver
Hivatkozási szám: EKR001187122022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

48900000-7
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Adásvételi szerződés: Safeti vagy azzal egyenértékű szoftver tárgyban.
A beszerzés 1 darab Safeti vagy azzal egyenértékű szoftver beszerzésére, a hozzá kapcsolódó
terméktámogatással a szerződéskötéstől számított 1 év időtartamra (technikai segítségnyújtás, upgrade,
konzultáció), idő- és hardverkorlát nélküli használhatóság és újra telepíthetőség, valamint a felhasználó
személyi állomány részére történő oktatás megtartására irányul.
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a műszaki leírásban meghatározott paramétereknek való
megfelelést vizsgálja. A szoftver legyen alkalmas a veszélyes anyagokkal kapcsolatos honvédségi súlyos
balesetek veszélyeztető (mérgező, hősugárzási, ökotoxikus vagy túlnyomási) hatásainak vizsgálatára, az
ebből eredeztethető halálozási-, sérülési, kockázatok számszerű meghatározására, mindezzel a veszélyes
katonai objektum felügyeleti hatósági hatáskör ellátásával kapcsolatos szakmai tevékenység technikai
támogatására.
Nyertes ajánlattevő feladata egy 10 napos magyar és/vagy angol nyelvű oktatás megtartása 10 fő
részére a beszerzés tárgyát képező szoftver használatára. Részben magyar, részben angol nyelvű oktatási
szolgáltatás: Nyertes ajánlattevő az oktatást magyar nyelven köteles megtartani, az oktatási anyag
esetében elfogadható magyar és/vagy angol nyelvű oktatási anyag.
A részletes műszaki leírást és követelményrendszert a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD)
tartalmazzák.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
17822 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
VI . 3 . 9
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1. A tárgyi eljárás a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. alapján, elektronikusan kerül lefolytatásra. A részletes
szabályokat a KD tartalmazza.
2. Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet
benyújtani. Kérjük, hogy az EKR-ben a dokumentumok/nyilatkozatok egyszerű elektronikus másolatait
– azaz a nem elektronikus űrlap formájában rendelkezésre álló nyilatkozatokat – szkennelt, .pdf vagy .xls
fájlformátumban, (tömörített formátum: .zip vagy .rar) benyújtani szíveskedjenek! Alkalmazandó a Kbt. 41/
A. §-a.
3. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerint. A 424/2017. (XII. 19.)
Korm. rend. 11.§ (1) bekezdés értelmében az EKR-ben az AK-nek a közbeszerzési dokumentumok között
elektronikus űrlapként kell létrehoznia a felolvasólap mintáját, amelyet az AT az elektronikus űrlap
formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
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4. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, AK a nem
magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2)
bekezdés).
5. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
6. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell
a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását.
7. Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés
teljesítéséhez.
8. Ajánlatkérő az eljárás során - összhangban a Kbt. 71. §-ban foglaltakkal - a hiánypótlás lehetőségét
biztosítja. Abban az esetben, ha AT hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e
gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség újabb hiánypótlás elrendelésére, úgy ajánlatkérő a Kbt. 71.
§ (6) alapján e gazdasági szereplő tekintetében teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.
9. AK az M1.) alkalmassági követelményt a minősített ajánlattevői jegyzékhez képest szigorúbban
határozta meg.
10. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön nem nevesített nyilatkozatokat is, melyeket a Kbt. és
végrehajtási rendeletei kötelezően előírnak.
11. AT nyújtsa be az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az ajánlattevő és az alkalmasság
igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a
cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett
aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az
adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a
képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni.
12. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles benyújtani a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást.
13. AT nyújtsa be a Kbt. 66. § (2), 66. § (6) szerinti nyilatkozatot.
14. A részletes tájékoztatást a benyújtandó dokumentumok, nyilatkozatok köréről a KD 14.4. pontja
tartalmazza.
15. Az alvállalkozók bejelentése és bevonása vonatkozásában AK hivatkozik a Kbt. 138.§ (3) bekezdésére.
16. AT a Műszaki leírás tekintetében nyilatkozzon, hogy a megajánlott termék megfelel az előírásoknak.
17. AK a tárgyi eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/A. §-ban foglaltakat, erre tekintettel a bírálat egyszakaszos
és valamennyi dokumentumot az ajánlattétel időpontjáig kéri benyújtani.
18. Az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
19. A szerződéskötés feltétele a 2011.évi CXCVI. tv. átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek
való megfelelőségről szóló nyilatkozat megtétele.
20. AT az ajánlattal egyidejűleg nyújtsa be a megajánlott szoftver leírását magyar nyelven. A megajánlott
termék leírásának tartalmaznia kell a megajánlott termék fejlesztőjét, nevét, verziószámát, és minden
olyan adatot, amelyből megállapítható, hogy a megajánlott termék megfelel a Műszaki leírásban előírt
valamennyi követelménynek.
21. AT az ajánlattal egyidejűleg nyújtsa be Kereskedelmi ajánlatát a megadott minta szerint.
(Közbeszerzési dokumentum 4. számú melléklet).
Helyesen:
1. A tárgyi eljárás a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. alapján, elektronikusan kerül lefolytatásra. A részletes
szabályokat a KD tartalmazza.
2. Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet
benyújtani. Kérjük, hogy az EKR-ben a dokumentumok/nyilatkozatok egyszerű elektronikus másolatait
– azaz a nem elektronikus űrlap formájában rendelkezésre álló nyilatkozatokat – szkennelt, .pdf vagy .xls
fájlformátumban, (tömörített formátum: .zip vagy .rar) benyújtani szíveskedjenek! Alkalmazandó a Kbt. 41/
A. §-a.
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3. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerint. A 424/2017. (XII. 19.)
Korm. rend. 11.§ (1) bekezdés értelmében az EKR-ben az AK-nek a közbeszerzési dokumentumok között
elektronikus űrlapként kell létrehoznia a felolvasólap mintáját, amelyet az AT az elektronikus űrlap
formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
4. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, AK a nem
magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2)
bekezdés).
5. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
6. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell
a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását.
7. Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés
teljesítéséhez.
8. Ajánlatkérő az eljárás során - összhangban a Kbt. 71. §-ban foglaltakkal - a hiánypótlás lehetőségét
biztosítja. Abban az esetben, ha AT hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e
gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség újabb hiánypótlás elrendelésére, úgy ajánlatkérő a Kbt. 71.
§ (6) alapján e gazdasági szereplő tekintetében teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.
9. AK az M1.) alkalmassági követelményt a minősített ajánlattevői jegyzékhez képest szigorúbban
határozta meg.
10. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön nem nevesített nyilatkozatokat is, melyeket a Kbt. és
végrehajtási rendeletei kötelezően előírnak.
11. AT nyújtsa be az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az ajánlattevő és az alkalmasság
igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a
cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett
aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az
adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a
képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni.
12. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles benyújtani a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást.
13. AT nyújtsa be a Kbt. 66. § (2), 66. § (6) szerinti nyilatkozatot.
14. A részletes tájékoztatást a benyújtandó dokumentumok, nyilatkozatok köréről a KD 14.4. pontja
tartalmazza.
15. Az alvállalkozók bejelentése és bevonása vonatkozásában AK hivatkozik a Kbt. 138.§ (3) bekezdésére.
16. AT a Műszaki leírás tekintetében nyilatkozzon, hogy a megajánlott termék megfelel az előírásoknak.
17. AK a tárgyi eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/A. §-ban foglaltakat, erre tekintettel a bírálat egyszakaszos
és valamennyi dokumentumot az ajánlattétel időpontjáig kéri benyújtani.
18. Az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
19. A szerződéskötés feltétele a 2011.évi CXCVI. tv. átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek
való megfelelőségről szóló nyilatkozat megtétele.
20. AT az ajánlattal egyidejűleg nyújtsa be a megajánlott szoftver leírását magyar nyelven. A megajánlott
termék leírásának tartalmaznia kell a megajánlott termék fejlesztőjét, nevét, verziószámát, és minden
olyan adatot, amelyből megállapítható, hogy a megajánlott termék megfelel a Műszaki leírásban előírt
valamennyi követelménynek.
21. AT az ajánlattal egyidejűleg nyújtsa be Kereskedelmi ajánlatát a megadott minta szerint.
(Közbeszerzési dokumentum 4. számú melléklet).
22. AK biztosítja nyertes AT számára általános szerződéses feltételek, valamint licencfeltételek
alkalmazását. Nyertes AT általános szerződési feltétele, illetve licencfeltétele abban esetben válik a
szerződés mellékletévé, amennyiben azokat nyertes AT AK rendelkezésére bocsátja magyar nyelven (és
szükség esetén eredeti nyelven) legkésőbb az eljárás eredményének kihirdetését követő 5 napon belül,
valamint azok rendelkezései nem ellentétesek a KD mellékleteként kiadott szerződéstervezettel.
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Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/10/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/10/11 (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: 2022/10/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
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Dátum: 2022/10/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő tájékoztatja tisztelt Gazdasági szereplőket, hogy a VBÜ/1HBI/0229-0009/2022 nyt. számú
Közbeszerzési Dokumentumok 2. számú mellékletének 3. számú nyilatkozatmintáját, továbbá a 3. számú
mellékletét képező szerződéstervezetet módosítja, kiegészíti.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Állami Számvevőszék (20300/2022)
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: Állami Számvevőszék
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46328087
Postai cím: Apáczai Csere János Utca 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Réti Lajos György
Telefon: +36 14569089
E-mail: kozbeszerzes@asz.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.asz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Egészségügyi szolgáltatás nyújtása az ÁSZ részére
Hivatkozási szám: EKR001153622019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85120000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Egészségügyi szolgáltatás nyújtása az ÁSZ részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
85120000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Kiegészítő szójegyzék
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Közbeszerzés tárgya: Évi egy alkalommal komplex szűrővizsgálat végzése ajánlatkérő alkalmazottai részére az
egészségügyi
szolgáltatások gyakorlásának általános feltételeiről szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet és az egészségügyi
szolgáltatások
nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben foglaltaknak
megfelelően.
Közbeszerzés mennyisége: A komplex szűrővizsgálatot Ajánlatkérő tervezetten 492 fő alkalmazottja részére kéri
biztosítani, mely mennyiségtől Ajánlatkérő opcionálisan + 20 %-kal eltérhet. További részletek a közbeszerzési
dokumentumokban találhatók.
(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: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam
indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
08999 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Egészségügyi szolgáltatás nyújtása az ÁSZ részére
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/14 (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: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65859157
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
E-mail: schaffer.kinga@semmelweis-univ.hu
Telefon: +36 305404233
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
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A szerződés végleges összértéke: 132840000
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):

1247

Kiegészítő szójegyzék

85120000-6
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85120000-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Közbeszerzés tárgya: Évi egy alkalommal komplex szűrővizsgálat végzése ajánlatkérő alkalmazottai részére az
egészségügyi
szolgáltatások gyakorlásának általános feltételeiről szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet és az egészségügyi
szolgáltatások
nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben foglaltaknak
megfelelően.
Közbeszerzés mennyisége: A komplex szűrővizsgálatot Ajánlatkérő tervezetten 492 fő alkalmazottja részére kéri
biztosítani, mely mennyiségtől Ajánlatkérő opcionálisan + 20 %-kal eltérhet. További részletek a közbeszerzési
dokumentumokban találhatók.
(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: 132840000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65859157
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
E-mail: schaffer.kinga@semmelweis-univ.hu
Telefon: +36 305404233
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
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VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/09/12 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Jelenlegi, 4. számú módosítás: Szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően
az alábbiak szerint módosítják:
1. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 4.3 pontját az alábbiakkal egészítik ki:
„A jelen Szerződés tárgyát képező évi egy alkalommal történő szűrővizsgálat lebonyolítására 2022. évben
október 10. napja és november 11. napja között kerül sor.”
2. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 5.3. pontját hatályon kívül helyezik és helyébe az alábbi
rendelkezés lép: „A Megrendelő a számla kézhezvételét követően 2023. január 15. napjáig intézkedik a
díjazás Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00282819-00000000 számú pénzforgalmi számlája
javára történő átutalása iránt.
A szerződés módosításának indoka, hogy a COVID-19 járványhelyzet okán a szűrővizsgálat tervezésekor a
2022. évben is szükséges az őszi légúti – influenzaszezont és a nyári szabadságolási időszakot figyelembe
venni. A Megrendelő szervezeti átalakítása miatt szükségessé vált az ÁSZ 2022-es költségvetésének
felülvizsgálata, amely megalapozza a szolgáltatási díjfizetési kötelezettség határidejének módosítását.
1. számú módosítás: 2020. 08. 14. napján történt, a Kbt. 141. § foglaltaknak megfelelően.
2. számú szerződésmódosítás: 2021. 11. 25. napján történt, a Kbt. 141. § foglaltaknak megfelelően.
3. számú szerződésmódosítás: 2022. 05. 18. napján történt, a Kbt. 141. § foglaltaknak megfelelően.
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 módosításának indoka, hogy a COVID-19 járványhelyzet okán
a szűrővizsgálat tervezésekor a 2022. évben is szükséges az őszi légúti – influenzaszezont és a nyári
szabadságolási időszakot figyelembe venni. A Megrendelő szervezeti átalakítása miatt szükségessé vált az
ÁSZ 2022-es költségvetésének felülvizsgálata, amely megalapozza a szolgáltatási díjfizetési kötelezettség
határidejének módosítását.
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: 132840000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 132840000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/22 (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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Budapesti Rendőr-főkapitányság (20505/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44893390
Postai cím: Teve Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bajor Beáta Zsuzsanna
Telefon: +36 304038715
E-mail: bajorbz@budapest.police.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.police.hu/ugyintezes/szupergyors-internet-projekt/brfk
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: BRFK ép energ fejl Veres Péter út
Hivatkozási szám: EKR000419662020
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:
BRFK ép energ fejl Veres Péter út
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45300000-0

További tárgyak:

45320000-6
45321000-3
45331000-6

Kiegészítő szójegyzék
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45350000-5
45443000-4
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1163 Budapest, Veres Péter út 101. 102202 HRSZ
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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 „Budapesti Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című,
KEHOP-5.2.2/16-2016-00101 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők
részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A projekt a Budapesti Rendőr-főkapitányság Budapest, 102202 HRSZ; 1163 Budapest, Veres Péter út 101.
épülete(i)t érinti. Ezen épület(ek) az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült(ek), de határoló
szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és
épületszerkezettani követelményeinek, így az épület(ek) jelentős hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikai
beruházás a külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, fűtési rendszerek korszerűsítését,
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(ek) energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület(ek) külső határoló
szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület(ek) homlokzati falainak, a lábazatoknak és a
magastetőnek. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat.
Szükséges kialakítani egyes épületek esetében a fűtési hálózat korszerűsítését, a fűtési rendszer szabályozását.
Beépítésre kell kerülniük korszerű lapradiátoroknak is. Továbbá telepítésre kell kerülnie napelemes rendszernek.
Rendőrségi önerő bevonásából kell kiépítésre kerüljön tetőfelújítás (a korábbi azbesztartalmú héjazat
elbontásával, elszállításával, a tartószerkezet felújításával és az új héjazat készítésével), valamint új villámvédelem.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb mennyiségei:
Támogatott tételek:
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje 458,0 m2
Padlás utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Járható/teherbíró padlásfödém utólagos kőzetgyapot hőszigetelése 1242,26 m2
LaposTető utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Tető hő-és vízszigetelése 19 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Homlokzati ásványgyapot, EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal
1551,4 m2
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
Gázkazán cseréje elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel Qn=108,8 kW (2×54,4 kW)
Strangszabályzás, Radiátor és termoszelep csere 114 db
Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival
Napelemes energiarendszer kialakítása Teljesítmény: 45,36 kWp (168 db 270Wp napelem)
Önerős tételek:
Új Tető készítése kapcsolódó munkáival 1466 m2
Az épület villámvédelmének kiépítése kapcsolódó munkáival 1 klt
A kapcsolódó munkák a tervdokumentációban kerültek részletesen rögzítésre. A részleteket a műszaki
dokumentáció tartalmazza.
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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.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): a szerződés tárgyát egy épületen végzendő munkák képezik,
amelyek mennyiségi vagy az egyes munkanemek szerinti megosztása nem lehetséges. A megvalósítandó
feladatok szakmailag is szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során
a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel. A munka nem tartalmaz olyan részfeladatokat,
melyek a többitől logikusan elválaszthatóan, önálló egységként kezelhetőek, továbbá az egyes építési munkálatok
megbontása nem lenne gazdaságos és a felelősségi rendet tekintve sem ésszerű.
(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)
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-5.2.2-16-2016-00101
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
00936 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: BRFK ép energ fejl Veres Péter út
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/01/14 (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: HC Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52127960
Postai cím: Bokréta Utca 19
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1094
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@hcepito.hu
Telefon: +36 14558840
Internetcím(ek): (URL) www.hcepito.hu
Fax: +36 14558842
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A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 231252411
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:

45300000-0

További tárgyak:

45320000-6

Kiegészítő szójegyzék

45321000-3
45331000-6
45350000-5
45443000-4
45453100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1163 Budapest, Veres Péter út 101. 102202 HRSZ
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
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 „Budapesti Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című,
KEHOP-5.2.2/16-2016-00101 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők
részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A projekt a Budapesti Rendőr-főkapitányság Budapest, 102202 HRSZ; 1163 Budapest, Veres Péter út 101.
épülete(i)t érinti. Ezen épület(ek) az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült(ek), de határoló
szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és
épületszerkezettani követelményeinek, így az épület(ek) jelentős hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikai
beruházás a külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, fűtési rendszerek korszerűsítését,
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(ek) energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület(ek) külső határoló
szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület(ek) homlokzati falainak, a lábazatoknak és a
magastetőnek. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat.
Szükséges kialakítani egyes épületek esetében a fűtési hálózat korszerűsítését, a fűtési rendszer szabályozását.
Beépítésre kell kerülniük korszerű lapradiátoroknak is. Továbbá telepítésre kell kerülnie napelemes rendszernek.
Rendőrségi önerő bevonásából kell kiépítésre kerüljön tetőfelújítás (a korábbi azbesztartalmú héjazat
elbontásával, elszállításával, a tartószerkezet felújításával és az új héjazat készítésével), valamint új villámvédelem.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb mennyiségei:
Támogatott tételek:
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje 458,0 m2
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Padlás utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Járható/teherbíró padlásfödém utólagos kőzetgyapot hőszigetelése 1242,26 m2
LaposTető utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Tető hő-és vízszigetelése 19 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Homlokzati ásványgyapot, EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal
1551,4 m2
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
Gázkazán cseréje elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel Qn=108,8 kW (2×54,4 kW)
Strangszabályzás, Radiátor és termoszelep csere 114 db
Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival
Napelemes energiarendszer kialakítása Teljesítmény: 45,36 kWp (168 db 270Wp napelem)
Önerős tételek:
Új Tető készítése kapcsolódó munkáival 1466 m2
Az épület villámvédelmének kiépítése kapcsolódó munkáival 1 klt
A kapcsolódó munkák a tervdokumentációban kerültek részletesen rögzítésre. A részleteket 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.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): a szerződés tárgyát egy épületen végzendő munkák képezik,
amelyek mennyiségi vagy az egyes munkanemek szerinti megosztása nem lehetséges. A megvalósítandó
feladatok szakmailag is szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során
a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel. A munka nem tartalmaz olyan részfeladatokat,
melyek a többitől logikusan elválaszthatóan, önálló egységként kezelhetőek, továbbá az egyes építési munkálatok
megbontása nem lenne gazdaságos és a felelősségi rendet tekintve sem ésszerű.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2021/05/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam
indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 265751195
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HC Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52127960
Postai cím: Bokréta Utca 19
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1094
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@hcepito.hu
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Telefon: +36 14558840
Internetcím(ek): (URL) www.hcepito.hu
Fax: +36 14558842
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/09/19 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
2021. június 09. kelt 1. sz. szerződésmódosítás:
"Az alapszerződés 1. sz. módosítására 2021. június 09. napján került sor, amely során módosult a szerződés
teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre és képviseletre felhatalmazott személyek köre."
2022. szeptember 19. kelt 2. számú szerződésmódosítás:
Jelen szerződésmódosításban Felek egyrészt a kivitelezés során szükségessé váló pótmunka igények
és a hozzá kapcsolódó műszaki tartalomváltozások, illetve ennek eredményeként szükséges vállalkozói
díj módosítását, a teljesítés kötbérmentes véghatáridejének módosítását, a mellékelt (1. sz. melléklet)
egyenértékűségi nyilatkozatok szerinti műszaki tartalomváltozást, valamint a közbeszerzési eljárás
felhívásának III.1.3) M.2.1) és M.2.2) pontjára, továbbá az előbbi alkalmassági követelményekhez
kapcsolódó értékelési szempontokra bemutatott szakemberek, illetve a műszaki ellenőr személyében
történő változást kívánják kezelni.
Felek az alapszerződés IV.1. pontját a következők szerint módosítják:
„A jelen szerződésben foglalt munkák ellenértéke: 265.751.195,- Ft + 71.752.823,- Ft ÁFA
(kétszázhatvanötmillió-hétszázötvenegyezer-százkilencvenöt forint + hetvenegymillióhétszázötvenkétezer-nyolcszázhuszonhárom forint általános forgalmi adó), azaz bruttó 337.504.018,- Ft
(bruttó háromszázharminchétmillió-ötszáznégyezer-tizennyolc forint) (a továbbiakban: vállalkozói díj).
A szerződés finanszírozása a „Budapesti Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című,
KEHOP-5.2.2-16-2016-00101 azonosítószámú projekt forrásaiból történik, illetve megrendelő 2021. január
12. napján kelt fedezetigazolása alapján saját forrásból az alábbi megbontás szerint:
- nettó 211.897.350,- Ft + 57.212.285,- Ft (27% Áfa), azaz nettó kétszáztizenegymilliónyolcszázkilencvenhétezer-háromszázötven forint + ötvenhétmillió-kétszáztizenkétezerkétszáznyolcvanöt forint (huszonhét százalék általános forgalmi adó), mindösszesen bruttó
269.109.635,- Ft, azaz mindösszesen kétszázhatvankilencmillió-százkilencezer-hatszázharmincöt forint
KEHOP-5.2.2-16-2016-00101 azonosítószámú projekt forrásaiból,
- nettó 53.853.845,- Ft + 14.540.538,- Ft (27% Áfa), azaz nettó ötvenhárommilliónyolcszázötvenháromezer-nyolcszáznegyvenöt forint + tizennégymillió-ötszáznegyvenezerötszázharmincnyolc forint (huszonhét százalék általános forgalmi adó), mindösszesen bruttó 68.394.383,Ft, azaz mindösszesen bruttó hatvannyolcmillió-háromszázkilencvennégyezer-háromszáznyolcvvanhárom
forint saját költségvetési forrásból kerül finanszírozásra.
A finanszírozás formája utófinanszírozás.
A Felek rögzítik, hogy a jelen pontban meghatározott vállalkozási díj átalányáras típusú, oszthatatlan
szolgáltatás, amely jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkák elvégzésének díját, amit a Szerződés
teljesítendő feladatként felsorol, továbbá amelyek szükségesek az I. fejezetben meghatározott munka
komplett megvalósításához, valamint a felmerülő költségeket is – ideértve mindennemű engedélyezési
eljárások, engedélyek beszerzésének, a tervek helyszíni pontosításának, valamint a módosításának
költségeit is -, úgy, hogy az a helyszínen megvalósítható. A Vállalkozó kijelenti, hogy az árképzésnél
azon tételeket is figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen meghatározva, de egyébként a
teljes megvalósításhoz - gépészeti, villamos és egyéb technológiai berendezések, rendszerek üzembiztos
működéséhez - és a műszaki átadáshoz szükségesek.”
Felek az alapszerződés IV.4. pontját a következők szerint módosítják:
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„4. Megrendelő 3 db munkarész ellenértékéről kiállított részszámla és 1 db végszámla benyújtására
nyújt lehetőséget a vállalkozói díj 25%-25%-ának megfelelő mértékben (a IV.2. pontban rögzített előleg
összegével elszámolva) az alábbi ütemezésben
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: Jelen szerződésmódosításban Felek egyrészt a kivitelezés során szükségessé
váló pótmunka igények és a hozzá kapcsolódó műszaki tartalomváltozások, illetve ennek eredményeként
szükséges vállalkozói díj módosítását, a teljesítés kötbérmentes véghatáridejének módosítását, a
mellékelt (1. sz. melléklet) egyenértékűségi nyilatkozatok szerinti műszaki tartalomváltozást, valamint
a közbeszerzési eljárás felhívásának III.1.3) M.2.1) és M.2.2) pontjára, továbbá az előbbi alkalmassági
követelményekhez kapcsolódó értékelési szempontokra bemutatott szakemberek, illetve a műszaki
ellenőr személyében történő változást kívánják kezelni.
Vállalkozó pótmunka igényt nyújtott be a 2. sz. mell. szerinti tételek vonatkozásában.
A 2. sz. mell. alapján megállapítható, hogy az alapszerződés megkötésekor, illetve a szerződéskötést
követően kellő gondossággal eljárva sem látható olyan kivitelezési pótmunkák merültek fel, amelyeket
sem a közbeszerzési dokumentumok, sem pedig az alapszerződés nem tartalmaznak.
A módosítás jogszabályi alapja:
x 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: 231252411 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 265751195 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A VI.2.) A módosítások ismertetése pont folytatása:
"1. munkarész ellenértékéről kiállított részszámla benyújtásának időpontja: a vállalkozási szerződésben
rögzített műszaki tartalom legalább 25%-os teljesítettsége.
2. munkarész ellenértékéről kiállított részszámla benyújtásának időpontja: a vállalkozási szerződésben
rögzített műszaki tartalom legalább 50%-os teljesítettsége.
3. munkarész ellenértékéről kiállított részszámla benyújtásának időpontja: a vállalkozási szerződésben
rögzített műszaki tartalom legalább 75%-os teljesítettsége.
Végszámla: a vállalkozási szerződésben rögzített műszaki tartalom legalább 100%-os teljesítettsége. A
pótmunkákból adódó vállalkozói díj elszámolására a pótmunka 100%-ának megfelelő teljesítettsége
esetén a végszámlával egyidejűleg kerül sor."
"A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapján az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára,
munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor.
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Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben meghatározott építőipari tevékenységhez kapcsolódó
munka kivitelezését a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint kell megvalósítani, a Vállalkozó a
szerződésszerű teljesítést követően jogosult a végszámla benyújtásra.
Végszámla benyújtásának feltétele: a sikeres és hiánytalan műszaki átadást-átvételt követően a Műszaki
átadás-átvételi jegyzőkönyv a Műszaki ellenőr részéről kiadásra került és a Megrendelő részéről a
teljesítésigazolás kiállítása megtörtént.
A számla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.
A kifizetés vonatkozásában a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B § szerint kell eljárni.
Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdése
alapján a Vállalkozó az alvállalkozóval kötendő szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával
vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül
számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő biztosítékot köthet ki. Az elszámolás, a szerződés és a kifizetés
pénzneme: HUF.”
Felek az alapszerződés VI.1. pontját a következők szerint módosítják:
„A Vállalkozó teljesítésének kötbérmentes véghatárideje 2022. június 30. napja Jelen Szerződés a Felek
általi aláírás – amennyiben a Felek nem egy időben és/vagy helyen írnak alá, az időben később aláíró Fél
aláírásának – napján jön létre érvényesen és az alábbiak szerinti feltétel bekövetkezte esetén lép hatályba.
Felek rögzítik, hogy a Megrendelő támogatásra, illetve támogatási szerződés módosítására irányuló
igényt vagy egyéb hazai forrás rendelkezésre bocsájtása iránti kérelmet / előterjesztést nyújt/nyújtott be,
melyre tekintettel a szerződés a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény 6:116. § (1) bekezdése alapján azon a napon lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó, a
szerződés pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés, vagy - amennyiben releváns - a támogatási
szerződés módosítás aláírásra kerül, vagy a változásbejelentés elfogadásra vagy a hazai forrás biztosításra
kerül és a pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. A támogatási
szerződés megkötése vagy a módosítás fentiek szerinti aláírásáról vagy a hazai forrás biztosításáról
Megrendelő haladéktalanul köteles a Vállalkozót írásban tájékoztatni. Amennyiben a támogatási szerződés
megkötés vagy módosítás vagy a hazai forrás biztosítása a szerződéskötés időpontját megelőzően
aláírásra / rendelkezésre bocsájtásra kerül, úgy a szerződés hatályba lépésének napja a szerződést későbbi
időpontban aláíró fél aláírásának a napja. Amennyiben a feltétel a szerződés aláírását követő 180 napon
belül nem következik be, akkor a szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik."
Felek az alapszerződés XV.2. pontját a következők szerint módosítják:
„A szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre és képviseletre a Felek által felhatalmazott személyek:
Megrendelő részéről:
Név: Kapala Krisztián r. őrnagy
Beosztás: BRFK GI Ingatlankezelési Osztály, osztályvezető
Mobiltelefon: +36 20 624 2630
E-mail cím: kapalak@budapest.police.hu
Vállalkozó részéről:
Név: Szabó Péter
Beosztás: Ügyvezető
Mobiltelefon: +36 30 371 5552
E-mail cím: szabo.peter@hcepito.hu
Levelezési cím: 1094 Budapest, Bokréta u. 19.
Műszaki ellenőr adatai:
2021. október 01. napja és 2021. október 29. napja között:
Név: László Imre
Nyilvántartási szám: 01-4392, 01-62091
NÜJ szám: 485473713
Mobiltelefon: +36 20 544 9911
E-mail cím: lasimr@gmail.com
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Levelezési cím: 1039 Budapest, Bocskai utca 23.
2021. november 01. napjától:
Név: Semperger Gábor
Nyilvántartási szám: 10-0504
NÜJ szám: 235343550
Mobiltelefon: +36 70 408 7144
E-mail cím: semperger.gabor@bmsksport.hu
Levelezési cím: 3326 Ostoros, Hunyadi u. 55.
Felek rögzítik, hogy a szakembercsere következtében eszközölt módosítás az alapszerződés rendelkező
részeit nem érinti. Ezáltal ezen módosítás tekintetében az alapszerződés szövegszerű módosítására nincs
szükség. Ugyanakkor a módosítás az alapszerződés elválaszthatatlan részét képező nyertes ajánlatot érinti.
Fentiekre tekintettel Felek a szakember önéletrajzát, valamint az értékelési alszempontok tekintetében
bevonni kívánt szakemberek bemutatását tartalmazó nyilatkozatot a szerződésmódosításhoz, annak
elválaszthatatlan mellékleteként csatolják (4. és 5. sz. melléklet)."
Egyéb információk:
A tárgyi hirdetményben, a "VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer
időtartama" pontnál megadott kezdés dátuma sor esetében, a szerződés hatálybalépésének dátuma került
rögzítésre.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (20374/2022)
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: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90866186
Postai cím: Mátyás király Utca 19.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Malonovits József
Telefon: +36 99577523
E-mail: jmalonovits@gysev.hu
Fax: +36 99577681
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gysev.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gysev.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kapcsolószerek beszerzése GYSEV Zrt. részére
Hivatkozási szám: EKR000437312020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34946000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Kapcsolószerek IV.
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34946000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU22 A teljesítés helye: GYSEV Zrt. Pályavasúti Üzletág Infrastruktúra Pályafenntartás - 9400
Sopron, Kőszegi út 20. - 9300 Csorna, Újmalom u. 2. - 9700 Szombathely, Puskás Tivadar út vége - 9900
Körmend, Vasútmellék u. 18.
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II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4. rész tekintetében: Kapcsolószerek IV. A beszerzendő termékek megnevezése és a tapasztalati mennyiségek a
szerződés teljes időszakra vonatkozóan (db): Két végén menetes csav. nagy szilárdságú M24X200 20
Két végén menetes csav. nagy szilárdságú M24X220 3
Két végén menetes csav nagy szilárdságú M24X240 3
Két végén menetes csav.nagy szilárdságú M24X260 20
Két végén menetes csav.nagy szilárdságú M24X280 3
Két végén menetes csav. nagy szilárdságú M24X300 20
Két végén menetes csav. nagy szilárdságú M24X320 3
Két végén menetes csav. nagy szilárdságú M24X340 20
Két végén menetes csav. nagy szilárdságú M24X360 20
Két végén menetes csav. nagy szilárdságú M24X380 20
Két végén menetes csav. nagy szilárdságú M24X400 20
Két végén menetes csav. nagy szilárdságú M24X420 20
Két végén menetes csav. nagy szilárdságú M24X440 20
Két végén menetes csav. nagy szilárdságú M24X460 20
Két végén menetes csav. nagy szilárdságú M24X480 20
Két végén menetes csav. nagy szilárdságú M24X500 20
Adásvételi keretszerződés a felsorolt kapcsolószerek beszerzésére nettó 1.014.000- Ft. keretösszeg erejéig.
Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 801.060- Ft értékre vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkérő felhívja
gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a jelen felhívásban, és a közbeszerzési eljárás műszaki specifikációjában
a mennyiségi adatokat tájékoztató jelleggel adja meg. A Keretszerződés megkötését követően a ténylegesen
megrendelésre kerülő termékek mennyisége és összetétele a közbeszerzési eljárásban közölt várható, tapasztalati
mennyiség mértékétől eltérhet. A termékek leszállítását Vevő a szerződés hatálya alatt érintett naptári
években naptári évenként legfeljebb három eseti megrendeléssel (szállítás) kívánja teljesíttetni. Részletesen:
szerződéstervezet. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a műszaki leírásban, illetve
az ártáblázatban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is
elfogad.
(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: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam
indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
12649 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
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A szerződés száma: 433/2020 Rész száma: 4 Elnevezés: Kapcsolószerek IV.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/09 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: "PROLONGO IMPORT-EXPORT" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25299036
Postai cím: Katona József Utca 10/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1137
Ország: Magyarország
E-mail: prolongo.rj@gmail.com
Telefon: +36 202320016
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: 1014000
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):

34946000-0
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34946000-0
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU22 A teljesítés helye: GYSEV Zrt. Pályavasúti Üzletág Infrastruktúra Pályafenntartás - 9400
Sopron, Kőszegi út 20. - 9300 Csorna, Újmalom u. 2. - 9700 Szombathely, Puskás Tivadar út vége - 9900
Körmend, Vasútmellék u. 18.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
4. rész tekintetében: Kapcsolószerek IV. A beszerzendő termékek megnevezése és a tapasztalati mennyiségek a
szerződés teljes időszakra vonatkozóan (db): Két végén menetes csav. nagy szilárdságú M24X200 20
Két végén menetes csav. nagy szilárdságú M24X220 3
Két végén menetes csav nagy szilárdságú M24X240 3
Két végén menetes csav.nagy szilárdságú M24X260 20
Két végén menetes csav.nagy szilárdságú M24X280 3
Két végén menetes csav. nagy szilárdságú M24X300 20
Két végén menetes csav. nagy szilárdságú M24X320 3
Két végén menetes csav. nagy szilárdságú M24X340 20
Két végén menetes csav. nagy szilárdságú M24X360 20
Két végén menetes csav. nagy szilárdságú M24X380 20
Két végén menetes csav. nagy szilárdságú M24X400 20
Két végén menetes csav. nagy szilárdságú M24X420 20
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Két végén menetes csav. nagy szilárdságú M24X440 20
Két végén menetes csav. nagy szilárdságú M24X460 20
Két végén menetes csav. nagy szilárdságú M24X480 20
Két végén menetes csav. nagy szilárdságú M24X500 20
Adásvételi keretszerződés a felsorolt kapcsolószerek beszerzésére nettó 1.014.000- Ft. keretösszeg erejéig.
Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 801.060- Ft értékre vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkérő felhívja
gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a jelen felhívásban, és a közbeszerzési eljárás műszaki specifikációjában
a mennyiségi adatokat tájékoztató jelleggel adja meg. A Keretszerződés megkötését követően a ténylegesen
megrendelésre kerülő termékek mennyisége és összetétele a közbeszerzési eljárásban közölt várható, tapasztalati
mennyiség mértékétől eltérhet. A termékek leszállítását Vevő a szerződés hatálya alatt érintett naptári
években naptári évenként legfeljebb három eseti megrendeléssel (szállítás) kívánja teljesíttetni. Részletesen:
szerződéstervezet. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a műszaki leírásban, illetve
az ártáblázatban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is
elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 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: 1014000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PROLONGO IMPORT-EXPORT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25299036
Postai cím: Katona József Utca 10/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1137
Ország: Magyarország
E-mail: prolongo.rj@gmail.com
Telefon: +36 202320016
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/09/09 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződő Felek a szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
1. Az adásvételi keretszerződés 1.sz. mellékletében meghatározott, Eladó részletes árajánlatában szereplő
egységárak akként kerülnek módosításra, hogy a jelen szerződésmódosítás hatálybalépésével a melyek
jelen szerződésmódosítás 1.sz. mellékletét képező egységárak irányadók.
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2. A szerződés 2.1. pontja módosításra kerül:
„Vevő jelen Keretszerződés aláírásával megrendeli, Eladó pedig elvállalja a Keretszerződés 4.1. pontjában
meghatározott keretösszeg mértékéig az 1. sz. melléklet szerinti termékek szállítását. Eladó a jelen
Keretszerződés 1. sz. mellékletében meghatározott ártáblázat szerinti egységárakon köteles a szerződést
teljesíteni.”
3. A szerződés 4.5. pontja módosításra kerül:
„A Keretszerződés 1. sz. mellékletében meghatározott nettó Egységárak tartalmazzák a termékek
gyártelepi árait, valamint a teljesítéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi díjat és költséget így
különösen a termékdíjat és a rakodás, szállítás, csomagolás díját, azaz az átadás helyéig felmerülő összes
díjat és költséget (Incoterms 2010: DDP Sopron, Csorna, Szombathely, Körmend), valamint jótállási és
szavatossági költségeket. A szerződésszerű teljesítéseket (eseti megrendelések szállítását) követően Vevő
az eseti megrendelésekben meghatározott, és teljesítésigazolással (szállítólevél) átvett mennyiségek, és a
1. sz. mellékletben meghatározott Egységárak alapján számított ellenszolgáltatást fizeti Eladó részére.”
4. A szerződés 4.7. pontja törlésre kerül.
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: Eladó jelezte Vevőnek, hogy a jelen geopolitikai helyzet (Európában kialakult
szankciók és háborús helyzet, energiahordozók és a nyersanyag világpiaci árának drasztikus emelkedése)
következtében gyártója drasztikusan megemelt egységárak alapján korrigálta eredeti ajánlatát, mely nem
várt körülmény okán Eladó a szerződésben rögzített egységárakon a szerződést nem tudja teljesíteni.
Az áremelkedés költségének legfontosabb része az alapanyag, mely a termék összárának 55 %-át teszi
ki. Az alapanyag ára a szerződés megkötésének időpontja óta több mint 100 %-kal emelkedett. Eladó
tájékoztatta Vevőt, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében más gyártókkal is felvette a kapcsolatot,
azonban azok kapacitás hiányára, és a fent ismertetett áremelkedési folyamatokra hivatkozva elzárkóztak a
szerződéskötéstől.
Folytatás a VII.1) További információk pontban.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával
megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 1014000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 1014000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
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A fentiekre tekintettel a szerződés módosítása vált szükségessé, melyet Vevő kellő gondossággal eljárva
nem láthatott előre, valamint a módosítás szükségességét előidéző körülmény nem az Eladó hibájából
ered.
Az egységárak emelkedése ellenére a Keretszerződés keretösszege nem változott.
Felek a Szerződést a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló
307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés b) pontja alapján a következő feltételek együttes
teljesülésére tekintettel módosítják:
ba) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal
eljárva nem láthatott előre;
bb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Országos Mozgásszervi Intézet (20319/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Mozgásszervi Intézet
Nemzeti azonosítószám: 15846042241
Postai cím: Frankel Leó Út 25-29
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kummerné Csürke Ildikó
Telefon: +36 13911909
E-mail: Csurke.Ildiko@omint.hu
Fax: +36 13911900
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.omint.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.omint.hu/
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: 3D-s erőplató rendszer beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000200082022
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33183000-6
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: 3D-s erőplató rendszer beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33183000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet telephely,1121 Budapest,
Szanatórium utca 19.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Az erőplató rendszer elemei:
- 2 db erőplató (minimum )
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- 2 db analóg kábel (minimum)
- 2 db, de erőplatónként 1 db (minimum) analóg-digitális illesztő, ami az erőplatót a számítógépes
munkaállomáshoz illeszti (elfogadható, ha ez az elem az erőplatóba eleve beépített)
- 2 db, de erőplatónként 1 db (minimum) USB port kábel
- 1 db feldolgozó számítógépes munkaállomás a műszaki leírásban meghatározott szotfverekkel
Érvényes ajánlatot csak a teljes mennyiségre lehet tenni.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a beüzemelés, az összesen 24 óra próbaüzem, a jótállás és a betanítás
költségeit is.
Az ajánlati ár tartalmazza egy évi támogatás (support) árát is.
Kötelező jótállás az erőplató eszközökre: 5 év
Adásvételi szerződés megkötése.
A szerződés időtartama 90 + 30 nap (ebből 90 nap a szállítás, 30 nap a beüzemelés és a betanítás
időtartama) + a kötelező 5 éves jótállás időtartama.
A beszerzésre kerülő erőplató eszközöknek integrálhatóknak kell lenniük a Vicon optikai mozgáselemző
eszközzel.
A közbeszerzési eljárásban megkötött szerződésnek a teljesítés időtartama alatt mindvégig a Támogató
Okiratban és mellékleteiben, valamint az ÁSZF-ben foglaltakkal kell összhangban lenniük, ezért a szerződő
felek a szerződésben kötelesek vállalni, hogy a szerződésüket szükség esetén az összhang megteremtése
érdekében módosítják.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
15198 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 3D-s erőplató rendszer beszerzése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/07/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Leonardo SNS Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11917168241
Postai cím: Szőlőkert Utca 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
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E-mail: info@leonardo.sns.hu
Telefon: +36 12500165
Internetcím(ek): (URL) www.leonardo.sns.hu
Fax: +36 12500165
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 18799000
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):

33183000-6
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33183000-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet telephely,1121 Budapest,
Szanatórium utca 19.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Az erőplató rendszer elemei:
- 2 db erőplató (minimum )
- 2 db analóg kábel (minimum)
- 2 db, de erőplatónként 1 db (minimum) analóg-digitális illesztő, ami az erőplatót a számítógépes
munkaállomáshoz illeszti (elfogadható, ha ez az elem az erőplatóba eleve beépített)
- 2 db, de erőplatónként 1 db (minimum) USB port kábel
- 1 db feldolgozó számítógépes munkaállomás a műszaki leírásban meghatározott szotfverekkel
Érvényes ajánlatot csak a teljes mennyiségre lehet tenni.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a beüzemelés, az összesen 24 óra próbaüzem, a jótállás és a betanítás
költségeit is.
Az ajánlati ár tartalmazza egy évi támogatás (support) árát is.
Kötelező jótállás az erőplató eszközökre: 5 év
Adásvételi szerződés megkötése.
A szerződés időtartama 90 + 30 nap (ebből 90 nap a szállítás, 30 nap a beüzemelés és a betanítás
időtartama) + a kötelező 5 éves jótállás időtartama.
A beszerzésre kerülő erőplató eszközöknek integrálhatóknak kell lenniük a Vicon optikai mozgáselemző
eszközzel.
A közbeszerzési eljárásban megkötött szerződésnek a teljesítés időtartama alatt mindvégig a Támogató
Okiratban és mellékleteiben, valamint az ÁSZF-ben foglaltakkal kell összhangban lenniük, ezért a szerződő
felek a szerződésben kötelesek vállalni, hogy a szerződésüket szükség esetén az összhang megteremtése
érdekében módosítják.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 20678800
Pénznem: HUF
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A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Leonardo SNS Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11917168241
Postai cím: Szőlőkert Utca 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: info@leonardo.sns.hu
Telefon: +36 12500165
Internetcím(ek): (URL) www.leonardo.sns.hu
Fax: +36 12500165
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/09/16 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
2.1. Az adásvételi szerződés II. fejezet 2.1. pontja a következőkkel egészül ki:
„Eladó továbbá kötelezettséget vállal a felsorolt fogyóeszközök leszállítására:
Egységár nettó/db teljes mennyiség Ár összesen nettó
Aktivitás mérő elektróda 66 4 500 297 000
Ingerlő elektróda 450 900 405 000
Újratölthető, AA méretű akkumulátor stimulátorba 1 050 36 37 800
RCA kábel 380 000 3 1 140 000
2.2. Az adásvételi szerződés II. fejezet a következő, 2.9. ponttal egészül ki:
„ A fogyóeszközök teljes mennyiségének és az RCA kábelek leszállítása az erőplató rendszer leszállításával
egyidejűleg esedékes.
A teljes mennyiség egyidejű leszállítására tekintettel az elektródáknak szállításkor legalább 48 hónap
garanciával kell rendelkezniük.”
2.3. Az Adásvételi szerződés IV. fejezet az alábbi 4.1.6- 4.1.9. és 4.2. pontokkal egészül ki:
4.1.6. 900 db ingerlő elektróda
Nettó egységár: 450 HUF
Nettó összesen: 405 000 HUF
ÁFA, 27%: 109 350 HUF
Bruttó: 514 350 HUF
4.1.7. 4 500 db aktivitást mérő elektróda
Nettó egységár: 66 HUF
Nettó összesen: 297 000 HUF
ÁFA, 27%: 80 190 HUF
Bruttó: 377 190 HUF
4.1.8. 36 db akkumulátor
Nettó egységár: 1 050 HUF
Nettó összesen: 37 800 HUF
ÁFA, 27%: 10 206 HUF
Bruttó: 48 006 HUF
4.1.9. 3 db RCA kábel
Nettó egységár: 380 000 HUF
Nettó összesen: 1 140 000 HUF
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ÁFA, 27%: 307 800 HUF
Bruttó: 1 447 800 HUF
4.2. A fogyóeszközök vételára összesen:
Nettó: 1 879 800 HUF
ÁFA, 27% 507 546 HUF
Bruttó: 2 387 346 HUF
2.4. Az Adásvételi szerződés IV. fejezet 4.3. pontja a következőképpen változik:
4.3. Vételár mindösszesen:
Nettó: 20 678 800 HUF
ÁFA 27%: 5 583 276 HUF
Bruttó: 26 262 076 HUF
2.5. Az Adásvételi szerződés IV. fejezet 4.5. pontja a következőképpen változik ( a módosítás kurzívan
szedve):
4.5. Vevő előleget nem fizet. Eladó az erőplató rendszer vonatkozásában egy számla kiállítására jogosult
a Vevő által aláírt, az üzembe helyezést, illetve valamennyi előírt kötelezettség teljesítését igazoló, a
számla mellékletét képező teljesítésigazolás átadását követően. Eladó szerződésszerű teljesítésének
elismeréséről legkésőbb az Eladó teljesítésétől számított 15 napon belül írásban nyilatkozik a Kbt. 135. §
(1) bekezdésének megfelelően.
Eladó tudomásul veszi, hogy az általa kibocsátandó számlának a mindenkor hatályos jogszabályokban
előírt formai és tartalmi követelményeknek meg kell felelnie.
Eladó – a teljes mennyiség egyidejű leszállítására tekintettel ugyancsak egy számla kiállítására jogosult a
szállítólevél Vevő általi igazolását követő 15 napon belül.
2.6. Az Adásvételi szerződés VI. fejezet 6.2. helyébe a következő rendelkezés lép:
6.2.Eladó az 1. részben kötött szerződés tárgyát képező erőplató rendszert alkotó eszközökre 60 hónap
(kötelező) teljes körű jótállást vállal.
Eladó az 1. számú szerződésmódosítás tárgyát képező fogyóeszközökre 12 hónap jótállást vállal. Az
elektróda fogyóeszközöket (aktivitást mérő és ingerlő elektródák) a Vevő nem köteles átvenni, ha a
termék a gyári jótállási idő -2023. december 31.- napjánál korábbi lejáratú. Ez esetben a teljesítés hibás
teljesítésnek minősül.
2.7. Az Adásvételi szerződés VI. fejezete az alábbi, 6.7. ponttal egészül ki:
6.7. Szerződő felek egyező értelmezése szerint a 6.3-6.6. pontok értelemszerűen csak az erőplató
rendszerre vonatkoznak.
2.8. Egyebekben az Adásvételi szerződés változatlan.
Szerződő Felek egyező véleménye szerint az Adásvételi szerződés módosításának a Kbt. 141. § alapján
akadálya nincs, azt a Kbt. 141. § (2) bekezdés a) pontjára alapítják.
Esetünkben az alapszerződés ellenértékét – mely nettó 18 799 000 HUF – alapul véve, a módosítás
ellenértéke nem haladja meg az eredeti szerződéses érték nettó 10%-t.
A szerződés jellege pedig változatlan, adásvételi szerződés.
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 szerződésmódosítás tárgyát képező eszközök beszerzése végett
a fenti számon megindított közbeszerzési eljárás 2. része ajánlatok híján eredménytelen lett, az
eszközbeszerzéssel támogatott kutatás pedig ezek nélkül az eszközök nélkül nem valósulhat meg.
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Vevő szerződésmódosítási igénye ezért a fenti tárgyú közbeszerzés 1. része keretében beszerzett erőplató
rendszerekhez kapcsolódó – azok eredményeinek mérését szolgáló, valamint egyéb tartozéknak minősülő
- fogyóeszközök beszerzésére irányul, ezért ezekre vonatkozó árajánlatot kért az 1. részben nyertes
Eladótól. Az Eladó által megadott egységárakat a Vevő elfogadta.
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: 18799000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 20678800 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2022.09.16.
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/09/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Szabadtéri Néprajzi Múzeum (19516/2022)
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: Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Nemzeti azonosítószám: 15321154213
Postai cím: Sztaravodai Út 75.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tusán Róbert
Telefon: +36 307488551
E-mail: tusanrobert@gmail.com
Fax: +36 26502537
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.skanzen.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: malmok rekonstrukciója
Hivatkozási szám: EKR001737042021
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: Nyírádi malom
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45200000-9

További tárgyak:

45300000-0
45350000-5
45400000-1
14811100-0
45310000-3

Kiegészítő szójegyzék
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2000 Szentendre, Sztaravodai út, hrsz.: 0290/97
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Szabadtéri Néprajzi Múzeum területén található nyírási vízimalom építészeti
és malomgépészeti rekonstrukciója.
építészeti munkák mennyiségi adatai:
aljzatlemez készítés - 2,5 m3
vízvezeték - 110 fm
meszelés - 680 m2
tető javítás - 15 m2
malomgépészet mennyiségi adatai:
elkorhadt vizakerék újjáépítése - 2 db
malomkövek - 2 készlet
(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: 150
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: SKHU/1902/1.1./120
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
07097 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Nyírádi malom
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/04/04 (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: Tamás-Gépgyártó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25083253219
Postai cím: Diófa Utca 12. B. lház fsz. 8.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: malomiparunk@gmail.com
Telefon: +36 703223406
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
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A szerződés végleges összértéke: 35784787
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):

1273

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45200000-9

További tárgyak:

45300000-0

Kiegészítő szójegyzék

45350000-5
45400000-1
14811100-0
45310000-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2000 Szentendre, Sztaravodai út, hrsz.: 0290/97
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Szabadtéri Néprajzi Múzeum területén található nyírási vízimalom építészeti
és malomgépészeti rekonstrukciója.
építészeti munkák mennyiségi adatai:
aljzatlemez készítés - 2,5 m3
vízvezeték - 110 fm
meszelés - 680 m2
tető javítás - 15 m2
malomgépészet mennyiségi adatai:
elkorhadt vizakerék újjáépítése - 2 db
malomkövek - 2 készlet
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 161
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 35784787
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Tamás-Gépgyártó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25083253219
Postai cím: Diófa Utca 12. B. lház fsz. 8.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: malomiparunk@gmail.com
Telefon: +36 703223406
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Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/09/01 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szöveg:
3.2 A kivitelezési munkák befejezési véghatárideje: a szerződés hatályba lépésétől számított 150 naptári
nap.
A Megrendelő előteljesítést elfogad.
Módosított szöveg:
3.2 A kivitelezési munkák befejezési véghatárideje: a szerződés hatályba lépésétől számított 161 naptári
nap.
A Megrendelő előteljesítést elfogad.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A kivitelezés során olyan közmű vezeték sérült, mely nem szerepelt a területre
vonatkozó térképeken. A sérülés következtében a területet víz árasztotta el, melynek kiszivattyúzása,
valamint száradása idejére a teljesítés akadályozott volt.
Az előre nem várható káresemény teljesítést gátló hatása 11 naptári nap.
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: 35784787 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 35784787 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/09/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Zalaegerszegi Tankerületi Központ (7608/2022)
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: Zalaegerszegi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: 15835547220
Postai cím: Bíró Márton Út 38
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kajári Attila
Telefon: +36 92795217
E-mail: attila.kajari@kk.gov.hu
Fax: +36 92795217
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kk.gov.hu/zalaegerszeg
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Eszközök beszerzése Egervár
Hivatkozási szám: EKR001024182021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39162110-9
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: Informatikai eszközök
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Egervári László Általános Iskola, 8913 Egervár, József Attila u. 3.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: 24 db informatikai eszköz : 3D nyomtató,Yahboom micro:bit kezdő készlet
tanulóknak
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00036
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
05142 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Informatikai eszközök
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/03/08 (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: Infopolis Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22648633209
Postai cím: Szivárvány Utca 18
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4225
Ország: Magyarország
E-mail: tender@infopolis.hu
Telefon: +36 204794917
Internetcím(ek): (URL) www.infopolis.hu
Fax: +36 52999375
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1060100
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):

39162110-9
Fő szójegyzék

Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:

30200000-1

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Egervári László Általános Iskola, 8913 Egervár, József Attila u. 3.

A közbeszerzés mennyisége: 24 db informatikai eszköz : 3D nyomtató,Yahboom micro:bit kezdő készlet
tanulóknak
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1166109
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Infopolis Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22648633209
Postai cím: Szivárvány Utca 18
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4225
Ország: Magyarország
E-mail: tender@infopolis.hu
Telefon: +36 204794917
Internetcím(ek): (URL) www.infopolis.hu
Fax: +36 52999375
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/03/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Kbt. 141. § (2) bekezdése szerinti, 10%-ot nem meghaladó ellenérték növekedés.
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: Kbt. 141. § (2) bekezdése szerinti, 10%-ot nem meghaladó ellenérték növekedés.
A beszerzési ár emelkedést nem láthatta eladó előre a szerződésben levezetettek szerint.
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
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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: 1060100 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 1166109 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/08/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

