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BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (20159/2022)
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: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 12464780242
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szilágyi Balázs
Telefon: +36 306273791
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmsk.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001004922022/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/EKR001004922022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Állami magasépítési beruházás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: GOKI - 2 db panelműtő eszközeinek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001004922022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33162000-3
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II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet Gyermekszív Központ 9. emeletén 2 darab panelműtő
eszközeinek beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll 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: Orvostechnikai eszközök
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

33100000-1

További tárgyak:
33182100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1096 Budapest, Haller u. 31.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2 db Defibrillátor
2 db Vér- és gyógyszerhűtő
2 db Vér- és infúziómelegítő
A részletes leírás, műszaki specifikáció, tételes mennyisége a Közbeszerzési Dokumentum mellékletét képező
műszaki adatlapon és árazatlan ártáblázatban található.
(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 megajánlott defibrillátor készülék maximális energiája (Joule, min. 200 J max. 360 J) 20
2 3. A megajánlott defibrillátor készülékben az 1 db független Li-ion akkumulátoron felül a készülékben
elhelyezhető-e még egy Li-ion akkumulátor (Igen/Nem) 5
3 4. A megajánlott defibrillátorral, akkumulátorról, maximális energiával történő „sokkleadás” darabszáma
(min. 300db - max. 420 db) 5
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Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció
összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
2) A II.2.7) pontban megadott időtartam naptári napban értendő, a teljesítési határidőt részletesen a
szerződéstervezet tartalmazza.
3) Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározta a 2. és 4. értékelési részszempontok szerinti
ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét. A Kbt. 71. § (9a) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlatban ezen elemre
vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az
elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné.
4) Az 1. értékelési részszempont pontos megnevezése: Nettó egyösszegű vételár (HUF)
II.2.1)
Elnevezés: Műtői mobíliák
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33162000-3

További tárgyak:
33192340-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1096 Budapest, Haller u. 31.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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1 db Izolálóállvány
4 db Ledobó állvány
4 db Műszerasztal
2 db Műszerkocsi (műszerasztal gördíthető)
2 db Műtőzsámoly
4 db Operatőri szék
2 db Orvosi bemosakodó pult
2 db Sonnenburg asztal
1 db Sterildoboz állvány
1 db Sterildoboz
2 db Szennyesgyűjtő kocsi
A részletes leírás, műszaki specifikáció, tételes mennyisége a Közbeszerzési Dokumentum mellékletét képező
műszaki adatlapon és árazatlan ártáblázatban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Jótállás időtartama a leszállított termékekre, a kötelezően előírt 24 hónap
jótállási időszakon felül (min. 0 hónap- max. 12 hónap) 30
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
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1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció
összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
2) A II.2.7) pontban megadott időtartam naptári napban értendő, a teljesítési határidőt részletesen a
szerződéstervezet tartalmazza.
3) Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározta a 2. értékelési részszempont szerinti ajánlati
elem legkedvezőbb szintjét. A Kbt. 71. § (9a) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlatban ezen elemre
vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az
elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné.
4) Az 1. értékelési részszempont pontos megnevezése: Nettó egyösszegű vételár (HUF)
II.2.1)
Elnevezés: Műtői eszközök, berendezések
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33162000-3

További tárgyak:
33192230-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1096 Budapest, Haller u. 31.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2 db műtői megtekintő állomás
1 db mennyezeti statív ANA
2 db kamerás műtőlámpa
2 db mennyezeti statív SUR
2 db mennyezeti vizsgálólámpa
1 db Műtőasztal
A részletes leírás, műszaki specifikáció, tételes mennyisége a Közbeszerzési Dokumentum mellékletét képező
műszaki adatlapon és árazatlan ártáblázatban található.
(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 megajánlott kamerás műtőlámpa főlámpájának maximális fogyasztása (Watt,
min. 65 W- max. 90 W) 15
2 3. A megajánlott kamerás műtőlámpa szatellitlámpájának maximális fogyasztása (Watt, min. 65 W- max.
90 W) 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
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
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:
1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció
összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
2) A II.2.7) pontban megadott időtartam naptári napban értendő, a teljesítési határidőt részletesen a
szerződéstervezet tartalmazza.
3) Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározta a 2-3. értékelési részszempontok szerinti
ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét. A Kbt. 71. § (9a) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlatban ezen
elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is
az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné. Ajánlatkérő a 2-3.
értékelési részszempontok vonatkozásában meghatározta továbbá az ajánlati elemek legkedvezőtlenebb szintjét,
melynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
4) Az 1. értékelési részszempont pontos megnevezése: Nettó egyösszegű vételár (HUF)
II.2.1)
Elnevezés: Sebészeti eszközök
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33169000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1096 Budapest, Haller u. 31.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Nagyfrekvenciás sebészeti vágó
A részletes leírás, műszaki specifikáció, tételes mennyisége a Közbeszerzési Dokumentum mellékletét képező
műszaki adatlapon és árazatlan ártáblázatban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Jótállás időtartama a leszállított termékekre, a kötelezően előírt 12 hónap
jótállási időszakon felül (min. 0 hónap- max. 12 hónap) 30
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
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Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció
összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
2) A II.2.7) pontban megadott időtartam naptári napban értendő, a teljesítési határidőt részletesen a
szerződéstervezet tartalmazza.
3) Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározta a 2. értékelési részszempont szerinti ajánlati
elem legkedvezőbb szintjét. A Kbt. 71. § (9a) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlatban ezen elemre
vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az
elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné.
4) Az 1. értékelési részszempont pontos megnevezése: Nettó egyösszegű vételár (HUF)
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: Mind a négy rész vonatkozásában:
Kizáró okok: Az eljárásban a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok érvényesülnek az
ajánlattevő, a közös ajánlattevők, alvállalkozók, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők
vonatkozásában. Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt. 64. §-a az irányadó.
Igazolási mód: Ajánlattevőnek (az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplő vonatkozásában
is) az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdések hatálya alá.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére külön formanyomtatványt az ajánlatot
benyújtó gazdasági szereplő tölti ki és nyújtja be.
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Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdésre figyelemmel elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról,
hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 15. § (1) bekezdés alapján az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával Ajánlattevő eleget tesz a Kbt.
67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének, tehát a nyilatkozatot azon alvállalkozók
tekintetében kell benyújtani, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában.
A Kbt.69. § (4) - (7) bekezdésére figyelemmel Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában található értékelési
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével fogja
felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:
- Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált
valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot
szükséges benyújtani. Ha az Ajánlattevőnek 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 (Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont).
- Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá.
- Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott
esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a
321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8. § (kivéve ib és gb pont) előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn
nem állását.
- Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik),
valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában:
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 10. § előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem
állását.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-ában, a 6-7.§aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű
másolatban is elegendő benyújtani. 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. Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az
Ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági-pénzügyi
alkalmassági követelményt egyik rész vonatkozásában sem.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági-pénzügyi alkalmassági
követelményt egyik rész vonatkozásában sem.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Mind a négy rész vonatkozásában:
Előzetes igazolás:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevő (AT) ajánlatában köteles az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M1)
pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő
az ajánlathoz csatolandó EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az
előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményt nem kell az EEKD
formanyomtatvány IV. rész C-D. pontjaiban feltüntetni.
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Utólagos igazolás:
Az alábbiakban előírt igazolásokat kizárólag az AK Kbt. 69. §-a szerinti felhívására szükséges benyújtani a
felszólított ATnek.
M1) Az AK Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására ATnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja
és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (továbbiakban: Korm. rend.) 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján
be kell mutatnia a jelen felhívás (AF) feladásának napját megelőző 36 hónapban az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően teljesített referenciát (ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen AF
feladását megelőző 72 hónapra és befejező időpontja, azaz a teljesítésigazolás kiállításának időpontja
az AF feladását megelőző 36 hónapon belüli időpontra esik) a Korm. rend. 22. § (1) bekezdés a) vagy b)
pontja szerint.
Az igazolást/nyilatkozatot legalább az alábbi tartalommal kell benyújtani:
- ajánlattevő (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve, címe,
- a szerződést kötő másik fél (megrendelő) adatai (név, székhely, kapcsolattartó személy neve,
elérhetősége),
- a szállítás tárgya (rövid műszaki tartalom olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági
követelményeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen) és az ellenszolgatás összege,
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap bontásban),
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.A 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-ában foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlatkérő a teljesítés
igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény
vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. §
(4) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében a fentiekben részletezett adatokat a szerződés
részteljesítése alapján kiállított igazolásban a részteljesítés vonatkozásában kell megadni olyan módon,
hogy az ajánlattevő tájékoztató jelleggel feltünteti a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgyának
megjelölését is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1. rész vonatkozásában:
M1) Alkalmas AT a szerződés teljesítésére, ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától (felhívás
VI. 5. pontja) visszafelé számított három évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb hat éven (72
hónapon) belül megkezdett, összesen legalább 1 db defibrillátor szállítására és helyszíni összeszerelésére
vonatkozó, szerződésszerűen teljesített szerződéssel (referenciával).
Az M1) pont szerinti szerinti elvárásnak teljeskörűen legfeljebb egy darab szerződéssel (referenciával) lehet
megfelelni.
2. rész vonatkozásában:
M1) Alkalmas AT a szerződés teljesítésére, ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától (felhívás
VI. 5. pontja) visszafelé számított három évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb hat éven (72
hónapon) belül megkezdett, összesen legalább 3.000.000 Ft értékű műtői mobíliák szállítására és helyszíni
összeszerelésére vonatkozó, szerződésszerűen teljesített szerződéssel (referenciával).
Az M1) pont szerinti szerinti elvárásnak teljeskörűen legfeljebb két darab szerződéssel (referenciával) lehet
megfelelni.
Ajánlatkérő a műtői mobíliák alatt a 2. rész II.2.4. pontjában felsorolt eszközöket érti, a bemutatott
referenciá(k)nak legalább két fajta eszköz szállítását és helyszíni összeszerelését kell tartalmazni.
3. rész vonatkozásában:
M1) Alkalmas AT a szerződés teljesítésére, ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától (felhívás
VI. 5. pontja) visszafelé számított három évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb hat éven (72
hónapon) belül megkezdett, összesen legalább 60.000.000 Ft értékű műtői eszközök/berendezések
eszközök szállítására és helyszíni összeszerelésére vonatkozó, szerződésszerűen teljesített szerződéssel
(referenciával).
Az M1) pont szerinti szerinti elvárásnak teljeskörűen legfeljebb két darab szerződéssel (referenciával) lehet
megfelelni.
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Ajánlatkérő a műtői eszközök/berendezések alatt a 3. rész II.2.4. pontjában felsorolt eszközöket érti,
a bemutatott referenciá(k)nak legalább két fajta eszköz szállítását és helyszíni összeszerelését kell
tartalmazni.
4. rész vonatkozásában:
M1) Alkalmas AT a szerződés teljesítésére, ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától
(felhívás VI. 5. pontja) visszafelé számított három évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb hat
éven (72 hónapon) belül megkezdett, összesen legalább 3.000.000 Ft értékű nagyfrekvenciás sebészeti
vágó szállítására és helyszíni összeszerelésére vonatkozó, szerződésszerűen teljesített szerződéssel
(referenciával).
Az M1) pont szerinti szerinti elvárásnak teljeskörűen legfeljebb egy darab szerződéssel (referenciával) lehet
megfelelni.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Mellékkötelezettségek:
Mind a négy rész vonatkozásában:
A Késedelmi Kötbér mértéke a teljes nettó Vételár 1%-a (egy százaléka) naponta, azzal, hogy az Eladóval szemben
érvényesített Késedelmi Kötbér teljes összege nem haladhatja meg a 30 (harminc) naptári napra eső Késedelmi
Kötbér összeget.
A Meghiúsulási Kötbér alapja a teljes nettó Vételár. A Meghiúsulási Kötbér mértéke a kötbéralap 30%-a (harminc
százaléka).
Jótállás:
• 1.részben: a Teljesítésigazolás kiállításától számított 24 hónap
• 2.részben: a Teljesítésigazolás kiállításától számított 24 hónap + nyertes ajánlat szerinti többlet jótállás
• 3.részben: a Teljesítésigazolás kiállításától számított 24 hónap
• 4.részben: a Teljesítésigazolás kiállításától számított 12 hónap + nyertes ajánlat szerinti többlet jótállás
A részletes leírást a szerződéstervezet tartalmazza.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek:
Mind a négy rész vonatkozásában:
Ajánlattétel, szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).
A szerződésszerű teljesítés esetén az Eladó jogosulttá válik 1 db végszámla benyújtására.
A Megrendelő az Eladó részére előleget nem fizet.
Nyertes ATként szerződő fél (rész)teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, AK által igazolt
(rész)teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint
történik. Irányadó a Kbt. 27/A. §.
Vevő a vételárat a szerződésszerű, hiba – és hiánymentes teljesítés feltételével, teljesítésigazolás alapján kiállított
számla ellenében, utólag, banki átutalással teljesíti.
Az Eladó a Teljesítésigazolásban meghatározott összegről jogosult számlát kiállítani.
Vevő a számla szerinti ellenértéket a számla Vevő általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül, átutalással
egyenlíti ki.
A Szerződéssel kapcsolatos valamennyi késedelmes fizetés esetére a Ptk. szerinti, szerződő hatóságnak nem
minősülő vállalkozással kötött szerződésre irányadó késedelmi kamat kerül kikötésre.
Irányadó továbbá a Kbt. 136. § (1) bekezdése is.
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Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN
16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos
Lapjában közzétett szintaxislistának, a Kbt. 27/A.§-ában foglaltak szerint.
A részletes fizetési feltételeket a szerződés tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/10/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
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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: 15:00 (óó:pp) Hely: EKR, 424/2017. Korm. rendelet 15. § alapján.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint történik. Az
EKR rendelet 15. § (2) bekezdése alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi
határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) AK a Kbt.71.§ szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2) Csatolni kell az ajánlathoz a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozatokat, a 66. § (5) bekezdés szerinti
felolvasólapot és a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot elektronikus űrlap formájában.
3) A felhívás III.1.3.) pontja szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
4) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont.
1. rész: Az 1. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25-i útmutatójának
(KÉ 2020. évi 60. szám) 1. számú melléklet A 1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével
számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő. A 2. és a 4. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési
Hatóság 2020. március 25-i útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. számú melléklet A.1.ab pontja szerinti
egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra. A 3. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési
Hatóság 2020. március 25. napi útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. mell. B. pontja szerinti pontozás
(pontkiosztás) módszere kerül alkalmazásra. Részletesen a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
2. rész: Az 1. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25-i útmutatójának
(KÉ 2020. évi 60. szám) 1. számú melléklet A 1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével
számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő. A 2. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság
2020. március 25-i útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. számú melléklet A.1.ab pontja szerinti egyenes
arányosítás módszere kerül alkalmazásra.
3. rész: Az 1-3. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25-i
útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. számú melléklet A 1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás
módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő.
4. rész: Az 1. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25-i útmutatójának
(KÉ 2020. évi 60. szám) 1. számú melléklet A 1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével
számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő. A 2. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság
2020. március 25-i útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. számú melléklet A.1.ab pontja szerinti egyenes
arányosítás módszere kerül alkalmazásra.
5) AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
6) AK az eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
7) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Kiss László 00172
8) AK a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdéseire figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként
indítja meg.
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9) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a alapján kell eljárni.
10) Kiegészítő tájékoztatás kérések során ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a alapján jár el.
11) Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban feltüntetett 1 hónapon 30 napot ért.
12) Ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell készíteni, szakmai ajánlatnak az árazott ártáblázat és a termékek
műszaki adatlapja minősül, melynek teljes hiánya hiánypótlás keretében nem pótolható. Részletezés a KDban.
13) A részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke részenként: 1 000 000
HUF
Az ajánlattevők az ajánlati biztosítékot az ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg nyújtani kötelesek. Az
ajánlati biztosítékot az ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltától az ajánlati kötöttség időtartamáig,
illetve a szerződés megkötéséig kell fenntartani. A Kbt. 54. § (2) bekezdésére tekintettel az ajánlati
biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető. Fizetési számlaszám: Magyar Államkincstárnál
vezetett 10032000-01501559-00000000 számú bankszámla. A befizetés igazolásának módja bankszámlára
történő befizetés (átutalás) esetén a bank készpénzbefizetési bizonylatának, banki átutalás esetén a bank
által kiállított terhelési igazolás ajánlatba csatolása. Az ajánlati biztosíték pénzügyi intézményi garancia
vagy biztosítói garancia formájában vagy biztosítási szerződés alapján történő nyújtása esetén a pénzügyi
intézményi garancia/biztosítói garancia-okirat, ill. a biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény
ajánlatban csatolása kötelező. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 41/A.§ (2) bekezdésében foglaltakat. További
információ a Közbeszerzési Dokumentumban.
14) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlati felhívásban, valamint a közbeszerzési
dokumentációban esetlegesen szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak
a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 46. § (3) bekezdése alapján az előírttal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
15) AT tekintetében csatolni kell folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által
megküldött igazolás [=ún. „e-tértivevény” és/vagy az „ Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű
dokumentumot, továbbá .xml fileként a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentumot
(mellékletek nélkül)]. Amennyiben AT tekintetében nincs folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési
eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozat EKR űrlapon
történő benyújtása szükséges.
16) Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések
miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2022/576
EU rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833/2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti tilalom
vonatkozásában.
17) További információkat a KD tartalmaz.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
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Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9)
bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
Rövidítések:
AK-ajánlatkérő,
AT-ajánlattevő,
AV-alvállalkozó,
KD-Közbeszerzési Dokumentumok,
AF-Ajánlati felhívás,
GSZ-Gazdasági Szereplő.
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:
2022/09/21 (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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Karolina Kórház- Rendelőintézet (20324/2022)
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: Karolina Kórház- Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: 15367417208
Postai cím: Régi Vámház Tér 2-4.
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Takler Ágnes
Telefon: +36 96574600
E-mail: igazgato@karolinakorhaz.hu
Fax: +36 96574600
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://karolinakorhaz.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/EKR001155752022/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):

22

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.188

23

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001155752022/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: Kisértékű orvosi gépműszerek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001155752022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

33100000-1
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés járóbeteg szakellátás fejlesztésére EFOP-2.2.19-17-2017-00061 azonosító számú pályázat
keretein belül
1. rész: Mobíliák
2. rész: Diagnosztika
3. rész: Kéziműszerek
4. rész: Traumatológia
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 4
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Mobíliák
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2 – 4. (hrsz: 2)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés 3 db Vizsgáló asztal elektromos, 2 db Vizsgáló lámpa , 1 db Nőgyógyászati vizsgáló ágy
(elektromos), 2 db Műszerkocsi állítható magasság (Sonnenburg asztal-Mayo asztal), 2 db Mobil műtőlámpa
beszerzésére.
A műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania, nyertes
ajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem voltak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő
köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván
megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
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szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy
valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy Ajánlattevő feladata a Magyar nyelvű elektronikus vagy papír alapú
felhasználói kézikönyv biztosítása a berendezés leszállításakor.
Az ajánlattétel nyelve: magyar azzal, hogy a megajánlott termékek vonatkozásában a részletes gyártói
termékismertető prospektusok angol nyelven is benyújthatók, azzal, hogy a magyar nyelvű fordítást ajánlatkérő
kéri. Amennyiben a gyártói termékismertető nem részletes úgy részletes magyar nyelvű műszaki leírással kell
kiegészíteni. Részletes gyártói termékismertető prospektus alatt ajánlatkérő azon dokumentumot érti, amin
megtalálható a gyártó megnevezése, az adott termék típusa, a termék tulajdonságainak leírása, ami tartalmazza az
ajánlatkérői követelményeknek való megfelelés igazolásán felül a gyártó által fontosnak tartott adatokat.
Részletek a műszaki leírásban és szerződés tervezetben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00061
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontját. A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár.
A műszaki leírásban Ajánlatkérő részletesen szabályozta, hogy milyen minőségi és műszaki követelményeknek
kell a beszerzendő áruknak megfelelnie. Ezen túlmenően Ajánlatkérő a beszerzés tárgyához kapcsolódó,
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a beszerzés keretében ellátandó követelményeit a szerződéstervezetben is megfelelően szabályozta. Ezen
feltételrendszer betartása esetén magas minőségű és szerződésszerű teljesítést várhat el, a Kbt. szerinti kettős
követelményrendszer teljesül vagyis az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és
műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az
adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1)
Elnevezés: Diagnosztika
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2 – 4. (hrsz: 2)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés 1 db Dermatoszkóp , 2 db Doppler , 1 db Doppler magzati szívhang vizsgálathoz, 1 db
Elektrocauter , 1 db Coagulátor készülék, 1 db Elektromos csipesz, 1 db Fonendoszkóp, 1 db Homlokreflektor, 1 db
Hőmérő, 1 db Motoros szívó, 1 db Nazális csúcsáramlás mérő, 1 db Nem digitális (kézi pumpás) vérnyomásmérő
gyerek mandzsetta sorral, 2 db Otoszkóp, 3 db Pulzoximéter, 1 db Video otoszkóp, 1 db 90D lencse,1 db Direkt
oftalmoszkóp, 1 db Lang féle sztereo teszt, 1 db Próbakeret, 1 db Szemészeti fúró, beszerzésére.
A műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania, nyertes
ajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem voltak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő
köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván
megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy
valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy Ajánlattevő feladata a Magyar nyelvű elektronikus vagy papír alapú
felhasználói kézikönyv biztosítása a berendezés leszállításakor.
Az ajánlattétel nyelve: magyar azzal, hogy a megajánlott termékek vonatkozásában a részletes gyártói
termékismertető prospektusok angol nyelven is benyújthatók, azzal, hogy a magyar nyelvű fordítást ajánlatkérő
kéri. Amennyiben a gyártói termékismertető nem részletes úgy részletes magyar nyelvű műszaki leírással kell
kiegészíteni. Részletes gyártói termékismertető prospektus alatt ajánlatkérő azon dokumentumot érti, amin
megtalálható a gyártó megnevezése, az adott termék típusa, a termék tulajdonságainak leírása, ami tartalmazza az
ajánlatkérői követelményeknek való megfelelés igazolásán felül a gyártó által fontosnak tartott adatokat.
Részletek a műszaki leírásban és szerződés tervezetben.
(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: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00061
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontját. A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár.
A műszaki leírásban Ajánlatkérő részletesen szabályozta, hogy milyen minőségi és műszaki követelményeknek
kell a beszerzendő áruknak megfelelnie. Ezen túlmenően Ajánlatkérő a beszerzés tárgyához kapcsolódó,
a beszerzés keretében ellátandó követelményeit a szerződéstervezetben is megfelelően szabályozta. Ezen
feltételrendszer betartása esetén magas minőségű és szerződésszerű teljesítést várhat el, a Kbt. szerinti kettős
követelményrendszer teljesül vagyis az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és
műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az
adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1)
Elnevezés: Kéziműszerek
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2 – 4. (hrsz: 2)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés 201 db kéziműszer beszerzésére.
Anatómiai csipesz 3db
Anatómiai csipesz 3db
Anatómiai csipesz 2db
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Anatómiai csipesz 2db
Anatómiai csipesz 1db
Anatómiai csipesz 2db
Anatómiai csipesz 2db
Beckmann orrtükör (orrterpesztő) 1db
Csontcsípő 1db
Egyenes finom pean 3db
Egyenes finom pean 3db
Finom anatómiai csipesz 3db
Finom anatómiai csipesz 3db
Finom anatómiai csipesz 2 db
Finom anatómiai csipesz 2 db
Finom horgos csipesz 2 db
Finom horgos csipesz 2 db
Finom horgos csipesz 3 db
Finom horgos csipesz 3 db
Fültölcsér sorozat 1 db
Fültölcsér sorozat 2 db
Gégészeti csipesz 2 db
Gipszolló 1 db
Gipszvágó 1 db
Golyófogó 5 db
Gombos szonda (egyenes) 2 db
Gombos szonda (egyenes) 1 db
Gombos szonda (egyenes) 3 db
Gombos szonda (egyenes) 1 db
Hajlított finom pean 3 db
Hajlított finom pean 3 db
Hajlított moszkító 2 db
Hangvilla sorozat 1 db
Hegar sor 1 db
Hegyes olló 2 db
Horgas csipesz 1 db
Horgas csipesz 3 db
Horgas csipesz 1 db
Horgos csipesz 2 db
Horgos csipesz 2 db
Horgos csipesz 3 db
Horgos csipesz 3 db
Írisz olló (finom sebészeti olló) 3 db
Írisz olló (finom sebészeti olló) hajlított 2 db
Kézi műszerek csipesz 5 db
Kézi műszerek olló 5 db
Kiszedő csipesz 2 db
Kötszerolló 1 db
Kötszerolló 1 db
Kötszerolló 1 db
Kötszerolló 1 db
Kötszerolló 1 db
Magfogó 5 db

28
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Normál cusco eszközök kicsi 15 db
Normál cusco eszközök közepes 15 db
Sebészeti olló 2 db
Sebészeti olló 2 db
Sebészeti olló 1 db
Sebészeti olló 1 db
Sebészeti olló 5 db
Sebészeti olló 2 db
Szálka csipesz 1 db
Szálka csipesz 1 db
Szálka csipesz 2 db
Szálka csipesz 1 db
Szálka csipesz 3 db
Műtőkés nyél (Szikenyél 15-ös szikéhez) 2 db
Műtőkés nyél (Szikenyél 15-ös szikéhez) 2 db
Műtőkés nyél (Szikenyél 22-es szikéhez) 2 db
Műtőkés nyél (Szikenyél 22-es szikéhez) 2 db
Szonda 5 db
Tűfogó 2 db
Tűfogó 2 db
Tűfogó 3 db
Tűfogó 3 db
Tűfogó 1 db
Tűfogó 3 db
Tűfogó 3 db
Volkmann kanál 3 db
Volkmann kanál 1 db
A műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania, nyertes
ajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem voltak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő
köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván
megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy
valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
Az ajánlattétel nyelve: magyar azzal, hogy a megajánlott termékek vonatkozásában a részletes gyártói
termékismertető prospektusok angol nyelven is benyújthatók, azzal, hogy a magyar nyelvű fordítást ajánlatkérő
kéri. Amennyiben a gyártói termékismertető prospektus nem részletes úgy részletes magyar nyelvű műszaki
leírással kell kiegészíteni. Részletes gyártói termékismertető prospektus alatt ajánlatkérő azon dokumentumot
érti, amin megtalálható a gyártó megnevezése, az adott termék típusa, a termék tulajdonságainak leírása, ami
tartalmazza az ajánlatkérői követelményeknek való megfelelés igazolásán felül a gyártó által fontosnak tartott
adatokat.
Részletek a műszaki leírásban és szerződés tervezetben.
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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: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00061
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontját. A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár.
A műszaki leírásban Ajánlatkérő részletesen szabályozta, hogy milyen minőségi és műszaki követelményeknek
kell a beszerzendő áruknak megfelelnie. Ezen túlmenően Ajánlatkérő a beszerzés tárgyához kapcsolódó,
a beszerzés keretében ellátandó követelményeit a szerződéstervezetben is megfelelően szabályozta. Ezen
feltételrendszer betartása esetén magas minőségű és szerződésszerű teljesítést várhat el, a Kbt. szerinti kettős
követelményrendszer teljesül vagyis az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és
műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az
adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1)
Elnevezés: Traumatológia
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33100000-1
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2 – 4. (hrsz: 2)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés 1 db Lábhúzó sín, Medencerögzítő (3 db-os készlet 1 db S méret 1 db M méret 1 db L méret),
1 db Lapáthordágy, 1 db Végtag vákuum készlet beszerzésére.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő
köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván
megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy
valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy Ajánlattevő feladata a Magyar nyelvű elektronikus vagy papír alapú
felhasználói kézikönyv biztosítása a berendezés leszállításakor.
Az ajánlattétel nyelve: magyar azzal, hogy a megajánlott termékek vonatkozásában a részletes gyártói
termékismertető prospektusok angol nyelven is benyújthatók, azzal, hogy a magyar nyelvű fordítást ajánlatkérő
kéri. Amennyiben a gyártói termékismertető nem részletes úgy részletes magyar nyelvű műszaki leírással kell
kiegészíteni. Részletes gyártói termékismertető prospektus alatt ajánlatkérő azon dokumentumot érti, amin
megtalálható a gyártó megnevezése, az adott termék típusa, a termék tulajdonságainak leírása, ami tartalmazza az
ajánlatkérői követelményeknek való megfelelés igazolásán felül a gyártó által fontosnak tartott adatokat.
Részletek a műszaki leírásban és szerződés tervezetben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
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II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00061
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedüli
értékelési szempontját. A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár.
A műszaki leírásban Ajánlatkérő részletesen szabályozta, hogy milyen minőségi és műszaki követelményeknek
kell a beszerzendő áruknak megfelelnie. Ezen túlmenően Ajánlatkérő a beszerzés tárgyához kapcsolódó,
a beszerzés keretében ellátandó követelményeit a szerződéstervezetben is megfelelően szabályozta. Ezen
feltételrendszer betartása esetén magas minőségű és szerződésszerű teljesítést várhat el, a Kbt. szerinti kettős
követelményrendszer teljesül vagyis az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és
műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az
adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem
vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2)
bekezdéseiben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód: Az ajánlattevőnek és a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/
személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az
Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban (továbbiakban: EEKD) foglaltak szerinti nyilatkozatának
a benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének a hatálya
alá. Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni, úgy az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében az EEKDt ajánlattevő nyújtja be (Korm. rend. 3. § (3) bekezdés). Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy
a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya
alá eső alvállalkozót. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a kizáró okokkal
kapcsolatos nyilatkozatokat az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg (Korm. rend. 3. § (5)
bekezdés). A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy
a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt egyes kizáró
okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg és azokat mely bíróságok, hatóságok bocsátják
ki, illetve arról, ha valamely kizáró okra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében
bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8)
bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására
felhívott gazdasági szereplő(k)nek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet III. Fejezetében foglaltaknak
megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok
fenn nem állásának igazolására a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (3)–(5) bekezdései is megfelelően
alkalmazandóak. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz
köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban
változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges. A kizáró okok

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.188

33

és alkalmasság igazolására benyújtott dokumentumoknak alkalmasnak kell lennie az igazolni kívánt tény,
adat igazolására.
Ajánlatkérő a kizáró okok tekintetében kifejezetten hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-8, 10, és
12-16. §-aira.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető
a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági
szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elekt-ronikus úton
már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a
gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe
venni a bírálat során.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolását
eredeti vagy egyszerű másolati példányban.
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.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő részéről gazdasági és pénzügyi
alkalmassági kritérium nem kerül előírásra.
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 Kbt. 67. §-a, alapján felhívja
a figyelmet arra, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az ajánlatban
kizárólag nyilatkozni kell az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) IV. rész α szakasz
kitöltésével.
Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a jelen pontban
meghatározott dokumentumokat az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles
benyújtani az arra felhívott ajánlattevő.
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetése referenciaigazolással
vagy referencia nyilatkozattal megjelölve a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja év/hónap/
nap bontásban), a szerződést kötő másik felet, a szállítás tárgyát és mennyiségét (olyan részletességgel,
hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan
megállapítható legyen), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e. A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással
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vagy – amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti
szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében nem olyan szervezet, amely a 2014/24/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül – az ajánlattevő, illetve az az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által
adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2)
bekezdések).
M.2) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 21. § (1) bekezdés i) pontja
alapján az ajánlatban csatolnia kell a megajánlott termékre vonatkozó gyártói EK megfelelőségi
nyilatkozatot és a CE megfelelőség értékelési tanúsítványt, mely szerint a termék megfelel az
orvostechnológiai eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) EüM. rendeletben, és 8/2003. (III. 13.) ESzCsM
rendeletben, illetve a 93/42/EEK, 98/79/EK orvosi eszközökre vonatkozó irányelvekben megfogalmazott
alapelveknek, figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2017/745 rendeletére is. Amennyiben
a megajánlott eszköz a fentiekben megjelölt jogszabályok hatálya alá tartozik, ajánlattevő a megajánlott
eszköz megfelelőségét az orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben előírt gyártói megfelelőségi
nyilatkozattal és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló
rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal köteles igazolni. Ajánlattevőnek
ajánlatában nyilatkoznia szükséges arról, hogy az általa megajánlott termék a fentiekben hivatkozott
jogszabályok hatálya alá tartozik-e, amennyiben igen, úgy mellékleteként csatolva a kapcsolódó
tanúsítványt, illetve a rendeletben előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozatot.
Az alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A benyújtott
nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki, illetve szakmai alkalmasság
megállapítására.
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 1 felel meg. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az
ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eset kivételével csatolni kell az
ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan – szerződéses vagy előszerződésben vagy
más formában vállalt – kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésében foglaltakra.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az
ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor
a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum
benyújtásával (kizárólag IV. rész α szakasz kitöltésével) kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az M.1.
pontban az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A D. 391/10/2018. iktatószámú döntőbizottsági határozatnak megfelelően ajánlatkérő elfogadja azon
referenciák ismertetését is, amelyeknek teljesítése a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérésének
pillanatáig megtörténik és a teljesítés megfelel az alkalmassági követelményekben rögzítetteknek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, kapacitást nyújtó szervezet,
amennyiben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja és (1a) bekezdés a) pontja
alapján nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett
és 3 éven belül az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
az 1. részben: legalább 5 db mobíliák szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával
a 2. részben: legalább 10 db diagnosztikai eszközök szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített
referenciával
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a 3. részben: legalább 100 db kézi műszerek szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített
referenciával
a 4. részben: legalább 2 db betegmozgató és/vagy rögzítő eszközök szállítására vonatkozó
szerződésszerűen teljesített referenciával
Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelhet egy, vagy több referenciával is.
Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon referencia több részben történő bemutatására is
lehetőség van, amennyiben az adott referenciával több rész alkalmassági követelménye is igazolható.
M.2.) Valamennyi részre vonatkozóan: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
valamennyi megajánlott termékre vonatkozóan gyártói EK megfelelőségi nyilatkozattal és - ha az
orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján
szükséges - CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal.
Ajánlatkérő a felhívás III.1.3) M1. pontja szerinti előírása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbb. Közös ajánlattétel esetén - a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján - az M1. pontban előírt
alkalmassági követelmény esetében a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek és elegendő az is,
ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel a feltételeknek.
A 321/2015. Kormányrendelet 21. § (1a) bekezdés a) pont alapján Ajánlatkérő három év teljesítéseinek
igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül
megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés tervezetben foglaltaknak megfelelően.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek,minden rész tekintetében:
Késedelmi kötbér: mértéke 2%/nap, alapja a késedelemmel érintett áru nettó vételára. A késedelmi kötbér
mértéke nem haladhatja meg a nettó vételár 30%-át.
Hibás teljesítési kötbér: A hibás teljesítési kötbér mértéke nem haladhatja meg a nettó vételár 30%-át.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a Szerződés teljesítése olyan okból, amelyért a nyertes ajánlattevő felelős
meghiúsul az Ajánlatkérő a teljes nettó vételár 30%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbérre tarthat igényt.
Jótállás: 24 hónap
További részletek a szerződés tervezetben.
Ajánlatkérő előleget nem fizet, részszámlázási lehetőséget nem biztosít.
A számla kiegyenlítése: átutalással a szerződésszerű teljesítés igazolását követően, a Kbt. 135. § (1), (6)
bekezdéseiben és a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően, a számla kézhezvételétől számított 60 napos
fizetési határidővel.
Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).
A szerződés ellenértékét Ajánlatkérő az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az
„Járóbeteg szakellátás fejlesztése a Karolina Kórház és Rendelőintézetben” címen, EFOP-2.2.19-17-2017-00061
azonosítószámon nyilvántartott projekt keretében elnyert támogatásból finanszírozza a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet szerint utófinanszírozással valósul meg.
A támogatás intenzitása 100%.
Teljesítés igazolása Kbt. 135.§ (1) bekezdés szerint.
Követelések esetleges beszámítása Kbt. 135.§ (6) bekezdése szerint.
Részletes előírások a szerződéstervezetben
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.188

36

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/10/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
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IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/10/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Hely: Kbt. 68. § (1b) bekezdése szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1),(1b),(1c) (4), (6) bekezdése és a 424/2017.
(XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást EKR-en keresztül folytatja le a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet rendelkezéseinek megfelelően.
2. A felhívás IV.2.6 pontjában meghatározott hónapban megjelölt időtartam 60 naptári napként
értelmezendő.
3.Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.
4.Az ajánlatba a Kbt. 66. § (5) es 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) szerinti felolvasólapot (EKR-ben
létrehozott elektronikus űrlap) kell csatolni. (Közös) Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell Kbt. 66.
§ (2), (6), Kbt. 65. § (7) szerint, a Kbt. 66. § (6), Kbt. 65. § (7) eseteben nemlegesen is, Kbt. 67. § (4) bekezdése
szerint, üzleti titokról szóló nyilatkozatot (nemleges nyilatkozat eseten is).
5.Az eljárás során a kommunikáció a Kbt. 41/A. § es 41/C. § szerint történik. Az ajánlatban szereplő
dokumentumok benyújthatok az EKR rendszerben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy
amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre a papírlapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.
6.Az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és
formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania (Kbt.66.§(1).
7.Ajánlatkerő a Kbt. 45. § (1) bek. alkalmazása tekintetében munkaidőnek: hétfőtől csütörtökig 9-16 óráig,
pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 9-12 óráig terjedő időintervallumot
tekinti. Ajánlatkerő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi
határidő vonatkozásában a közép-európai idő az irányadó.
8.A kiegészítő tájékoztatás kérésre és a válaszadásra a Kbt. 56. §-a bekezdése az irányadó.
9.Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven
nem fogadható el. Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdése értelmében a nem magyar nyelven benyújtott
dokumentumok Ajánlattevő általi fordítását is elfogadja.
10.Az ajánlatok felbontásának feltételei: Kbt. 68. § (1),(1b),(1c) (4), (6) bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.)
Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint.
11.Ajánlatkerő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezései szerint biztosítja.
12.Üzleti titok: Kbt.44. §(1)-(4); 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (4).
13.A jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és
végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk. az irányadóak.
14.Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját alkalmazza.
15.Teljesítési határidő: mind a 4 rész tekintetében Szerződés időbeli hatálya a hatálybalépésétől számított
60 naptári napig tart.
16.Tárgyi eljárás során Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat. Az Ajánlatkérő
az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, az ajánlatok bírálatára csak az értékelési
sorrendben legkedvezőbb és az azt követő legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében kerül sor.
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17.Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági (minimum) követelményt és igazolását a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg
(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bek).
18.FAKSZ: Borsó-Mórocz Nikolett, lajstromszám: 00470
19. Amennyiben a legkedvezőbb érvényes ajánlat összege meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet
mértékét, úgy az ajánlatkérő jogosult az eljárást eredménytelenné nyilvánítani a Kbt. 75. § (2) bekezdés b)
pontja alapján.
20. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre
vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során
meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a Kbt. 73.§ (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakra.
21. Ha az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntést tartalmazó összegezésben a második legkedvezőbb
ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése
során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést.
22. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 74. § (2) bekezdése alapján kizárhatja az eljárásból azt az
ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani, továbbá azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában
olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.
23. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági
szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése
szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság
igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy
adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó
ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás
elektronikus elérhetősége.
24. Ajánlattevőnek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az
ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1)
bekezdés szerinti aláírás mintáját, továbbá a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében
a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a
meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást. A 321/2015. Korm. r. 13. § alapján az
ajánlatnak tartalmaznia kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Amennyiben ajánlattevő adataiban változás nincs folyamatban az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat
csatolása szükséges.
25. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.
26.Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
27.A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
28. Ajánlatkérő a TED-en megjelent felhívást tekinti irányadónak.
29.Amennyiben ajánlattevő nyújtott be olyan dokumentumot, mely nem magyar nyelven került
benyújtásra, és csatolta a fordítást is, nyilatkoznia szükséges arról,hogy a benyújtott fordítás(ok) a
benyújtott idegen nyelvű dokumentum(ok) fordítását tartalmazzá(k), annak tartalmáért felelősséget vállal.
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: VI.3) folytatása:
30. Az adott megajánlott eszközre, termékre vonatkozóan csatolni kell: – a megajánlott termék / eszköz
szakmai bemutatása, szükség szerinti műszaki adatait, melyből megállapítható, az ajánlatkérő által
kiküldött műszaki leírásban előírt követelményeknek való megfelelőség, az orvostechnikai eszköz magyar
vagy idegen nyelvű nyelvű részletes gyártói termékismertető prospektusának csatolása is szükséges (ha
nem magyar nyelvű – akkor magyar nyelvű fordításával) a becsatolt részletes gyártói termékismertető
prospektusból ellenőrizhetőnek kell lenni az „termék adatlap”-okon feltüntetett adatok helyessége.
(Amennyiben a részletes gyártói termékismertető prospektus nem részletes úgy részletes magyar
nyelvű műszaki leírással kell kiegészíteni. Részletes gyártói termékismertető prospektus alatt ajánlatkérő
azon dokumentumot érti, amin megtalálható a gyártó megnevezése, az adott termék típusa, a termék
tulajdonságainak leírása, ami tartalmazza az ajánlatkérői követelményeknek való megfelelés igazolásán
felül a gyártó által fontosnak tartott adatokat.]
31.Felhívjuk a figyelmet, hogy a részletes árajánlat vonatkozásban Ajánlatkérő a nulla Ft-os
megajánlás(oka)t nem fogadja el, melyre tekintettel a részletes árajánlatban feltüntetett nulla 0 Ft-os
megajánlást tartalmazó ajánlat érvénytelen.
32. Az ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar nyelvű, ajánlattevő általi
cégszerűen aláírt fordítást.
33. A Kbt. 2. § (6) bekezdés alapján az eljárás nyelve magyar. Ajánlattevő általi fordítás és a további
dokumentumok benyújtására a Kbt. 47. § (2)-(2a) bekezdései alkalmazandók.
34. Termék adatlap (tenderlap): Ajánlattevőnek be kell nyújtania az ajánlatkérő által kiadott adatlapot
a termék paramétereivel kitöltve. Amennyiben bármely termék esetében az ajánlatból nem állapítható
meg, hogy ajánlattevő melyik gyártó, melyik típusú termékét ajánlotta meg, úgy az ajánlata érvénytelen.
Ajánlattevő a megajánlott termékek gyártói cikkszámát, gyártói megnevezését, gyártó, származási
országát.
Ajánlattevő csatolja a beárazandó ártáblázatot kitöltve cégszerűen aláírt pdf formátumban és
szerkeszthető xls formátumban.
35.Nemzeti elbánás: a Kbt. 2. § (5) bekezdés, 74. § (3) bekezdés. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a
Kbt. 74. § (2) bekezdése értelmében kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt/árut, aki/ami számára nem
kell nemzeti elbánást nyújtani.
36. Ajánlatkérő minden rész tekintetében alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott
eredménytelenségi okot.
37. Ajánlattevő ajánlatához csatoljon egy nyilatkozatot az 1. rész_4. Műszerkocsi állítható magasság
(Sonnenburg asztal-Mayo asztal)-gal kapcsolatosan amennyiben az M.2 alkalmassági kritérium
tekintetében a megajánlott eszköz nem rendelkezik az előírással, azon okból hogy a megajánlott eszköz
nem minősül orvostechnikai eszköznek.
38. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertességük esetén, a szerződéskötés időpontjára
az általuk megajánlott termék hivatalos szervízpartnerének nevét, címét, elérhetőségét Ajánlatkérő
számára átadja.
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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:
2022/09/21 (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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Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (19525/2022)
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: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
Nemzeti azonosítószám: 15756817251
Postai cím: Törökvész Út 32-34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1022
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Zsolt
Telefon: +36 13364817
E-mail: beszerzes@nbsz.gov.hu
Fax: +36 13364807
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nbsz.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001075232022/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/EKR001075232022/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
x Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Új Fenyegetettségi információk gyűjtése beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001075232022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

72320000-4
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Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A beszerezni kívánt 1 db termék egy 1 év időtartamig szóló online hozzáférés, egy szolgáltatás igénybevételére
irányul. A hozzáféréssel a meghatározott ideig el kell tudni érni az alábbi szempontoknak megfelelő, strukturáltan,
a szolgáltatónál tárolt és lekérdezhető, valamint ütemezetten megküldött adatokat, továbbá webfelületet. A
szállító feladata biztosítani a hozzáférést lehetővé tevő adatokat (pl. bejelentkezési azonosító, API-key, token, stb.),
vagy átadni az adatok eljuttatásával kapcsolatos információkat. A szállítóval szembeni további elvárás, hogy a
szolgáltatáshoz történő hozzáférés a meghatározott ideig elérhető legyen.
A beszerzés egy úgynevezett CTI feed vásárlására vonatkozik. A fenyegetési hírcsatorna (CTI vagy Cyber Threat
Intelligence feed) a szervezet biztonságát fenyegető potenciális vagy jelenlegi fenyegetésekkel kapcsolatos
folyamatos adatfolyam.
A beszerezni kívánt adatfolyamnak a CTI rendszer részére valós idejű adatokat kell szolgáltatni. Az adatoknak
elsősorban saját kutatás és felderítés során kell előállnia, az NKI ügyfélköre (pl. Ibtv, Lrtv) nem lehet az adatok
forrása. A beszerezni kívánt forrás adatoknak egyaránt kell tartalmaznia aggregált és strukturált információkat a
darkweb-ről, hacker fórumokról és egyéb internetes kommunikációt lehetővé tevő szolgáltatásokról (pl.: Twitter,
Facebook csoportok).
A részletes követelményeket a műszaki leírás tartalmazza!
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: Új fenyegetettségi információforrások” beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72320000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1022 Budapest, Törökvész út 32-34. (Ajánlatkérő székhelye)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az alábbi szakaszban a termék (egy darab, egy év időtartamig szóló online hozzáférés (szolgáltatás)) műszaki
minimumkövetelményei szerepelnek.
• Támogatnia kell az IT biztonsági szakmában ismert, nagyobb CTI platformokat (pl. EclecticIQ, OpenCTI, Anomali,
MISP stb.). Támogatás alatt a nevezett CTI platformokkal történő – további fejlesztést nem megkövetelő –
integrációs lehetőség értendő, mely kezeli az esetleges CTI rendszerek változásából (pl.: verziófrissítés) eredő
problémákat is.
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• A szolgáltatás nyílt forrásokból, darkweb-ről, technikai forrásokból és hagyományos elemzéssel gyűjtött
adatokat emberi és gépi intelligenciával feldolgozva, a téves információk folyamatos, aktív kiszűrésével, egységes
szerkezetben tárolva legyen képes a CTI platform felé továbbítani (műszaki értelemben STIX/TAXII megoldás).
• Az adatoknak nem kizárólag szenzortelemetriából (pl. tűzfalak, endpoint protection eszközök stb.) kell érkeznie,
követelmény a proaktív kutatás a különböző fórumokon és aktív hacker csoportokban is (pl.: in sight elemzői
csoportok foglalkoztatása), e körben rendelkeznie kell legalább 10.000 db nemzetközi szenzorhálózattal.
• Legyen moduláris szolgáltatás, melybe akár jelen beszerzésben, akár a jövőben lehessen további modulokat (pl:
Geopolitikai, Sérülékenységi, SecOps vagy Brand Intelligence) csatolni a már meglévő technológiai stackhez.
• Támogatnia kell az egyesített áttekintő konzol kezelést (single-pane-of-glass).
• Támogatnia kell a valós idejű keresést, melynek eredménye főként az összefüggésekre vonatkozó kontextuális
adatokról közöl információt.
• Támogatnia kell a testre szabható kockázati listákat (Risk Lists).
• Támogatnia a kell a figyelmeztetési szabályok (Alert Rule) létrehozását (akár saját nyelvkészlettel is).
• Támogatnia kell gráfok létrehozását, valamint az ezen adatok alapján történő priorizálási, és téves adat (falsepositive) szűrési lehetőségeket.
• A megajánlott szolgáltatáshoz prémium support kerüljön biztosításra (24/7/365 e-mail vagy telefon), mely
– dedikált támogató mérnök bevonásával – tartalmazza évi egy alkalommal az integráció beállításainak és
használatának közös ellenőrzését.
• A biztosított integrációnak RESTful alapúnak kell lennie.
• Az integrációs lehetőségek között biztosítania kell fenyegetettségi hírcsatorna (feed), valamint adatdúsító
(enrichment) képességeket is.
• A gyárilag támogatott CTI platform integráción kívül rendelkezzen REST API végponttal (interfésszel) is.
• A szolgáltatott/tárolt adatoknak minimum tartalmaznia kell:
• Indicator of Compromise (IoC-k) információk pl.:
• IP, Domain, URL
• Hash érték(ek)
• Malware információk
• TTP (Tactics, Techniques and Procedures) információk
• Képességekre vonatkozó információk
• Threat Actors (A támadók csoportjára vonatkozó információk)
• Motivációra vonatkozó információk
• Biztosítania kell Huntig package-kat (pl. yara snort/suricata szabályok terítése)
• Biztosítania kell az elemzői megjegyzések hozzáadhatóságát az információkhoz.
A részletes követelményeket a műszaki leírás tartalmazza!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: BBA-6.1.1/16-2020-00001
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76 § (5) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot alkalmazza,
tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya speciális , a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további
minőségi jellemzők nem szolgálják.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)
bekezdés a)-f) és h)-o) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike
fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-f) és h)-o) pontjaiban, illetőleg
(2) bekezdés a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró
ok az eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1)].
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok
fennállása ellenére – beleértve azon eseteket, amikor a törvényben meghatározott kötelességszegés
vagy jogsértés az ajánlatkérő mérlegelése alapján vezet kizáráshoz – az ajánlattevő, alvállalkozó vagy
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra 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 benyújtását megelőzően
olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a
megbízhatóságát [Kbt. 64. §].
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §
és 15. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-f) és h)-o) pontjaiban, valamint (2)
bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint az
EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az
EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az
ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
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Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) és a Kbt.
67. § (3) bek. szerint, a közös ajánlattevők a Korm. rendelet 3. § (5)-(6) bek. szerint kötelesek az EEKD-t
benyújtani
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben
további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő
felhívása alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet
III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy
nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Az AT az ajánlatában EKR űrlap kitöltésével köteles nyilatkozni arról, hogy van-e folyamatban
változásbejegyzési eljárás. Ha van, az AT köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (321/2015. Korm.r.13.§).
A Kbt. 69. § (6) bekezdés szerint az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az
AK felhívja a legkedvezőbb AT-t –illetve felhívhatja az értékelési sorrendben azt követő meghatározott
számú következő legkedvezőbb AT is– a kizáró okok tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások
benyújtására. Az AT-nek a 321/2015. Korm.r.8.§;10.§,12-14.§ és 16.§ rendelkezései, ill. a Kbt. 69. (11a)
bekezdés szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában az AT csak az
érintett szervezetre vagy személyre vonatkozó, külön EEKD űrlapot köteles benyújtani az ajánlat részeként.
Az érintett szervezetek vagy személyek részéről a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra további
igazolásokat nem kell benyújtani a kizáró okok hiányának igazolására (Kbt. 67. § (3) bekezdés és 321/2015.
Korm.r.15.§(1) bekezdés.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V.
Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken
való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt részvételi követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybevételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra
vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót [Kbt. 67. § (4)]. Ajánlatkérő előírja a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 1-7. § alkalmazását.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma
valós [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)].
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 2.§ (5) bekezdésének ill., a Kr. II. Fejezetében (5.§) és a Kbt. 67.
§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak
(EEKD) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR)
elérhető elektronikus űrlap benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő
által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az Ajánlatkérő az EEKD-ban nem kéri a
formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (elegendő az EEKD IV. rész α
pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben
további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő
felhívása alapján a Kr. 1.§ (2) bekezdésének megfelelően, a Kr. IV. fej-ben (21-22.§) foglaltaknak

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.188

47

megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek és nem az előírt
kizáró okok hatálya alatt. [Kbt. 69. § (4), ill. (6) bek., alkalmazható ettől eltérően a Kbt. 69. § (7) bek. is].
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a
Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A Kr. szerinti – az Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására történő – részletes igazolás módja:
Ajánlattevő alkalmassága igazolható
M1) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb,
közbeszerzés tárgya szerinti (online CTI adatforrás hozzáférés - szolgáltatás megrendelés teljesítése)
referencia (referenciák) bemutatásával, olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági
minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen, megjelölve a
szerződést kötő másik felet (és az információt adó személy nevét/elérhetőségét); megjelölve a referencia
tárgyát és mennyiségét úgy, hogy az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható
legyen), a teljesítés idejét (a teljesítés kezdő- és befejezési időpontját év/hónap/nap bontásban), továbbá
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e [Kr. 21.
§ (3) bek a) pont]. A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy
– amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, ill.
nem magyarországi szervezetek esetén nem a 2014/24/EU irányelv szerinti Ajánlatkérő – Ajánlattevő/
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által
adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni [Kr. 22.§ (1)-(2) bek].
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket
veszi figyelembe. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia
követelményben foglalt teljesítés a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben olyan referencia (referenciák) kerül(nek) bemutatásra,
amelye(ke)t az ajánlattevő projekttársaság vagy közös ajánlattevők tagjaként teljesített, úgy az adott
referenciát a projekttársaság vagy közös ajánlattevők mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a
teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig –, akkor is, ha a projekttársaság időközben
megszűnt [Kbt. 140. § (9)].
A Kbt. 65. § (6) bekezdés 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.
Ha az ajánlattevő közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia
igazolás, vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által
végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást,
vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás
tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az
általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Fentiekre tekintettel, ha ajánlattevő a
szolgáltatást közös ajánlattevőként teljesítette, akkor nyilatkoznia kell arról is, hogy a teljesítés a közös
ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt-e, valamint hogy ajánlattevő az általa
elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból milyen arányban részesült (arányszám megadásával,
vagy a teljes ellenszolgáltatás, és az ajánlattevőt megillető ellenszolgáltatási összegek feltüntetésével)
(321/2015. Korm. r. 22. § (5) bekezdés alapján).
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Kr.
VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti.
Az alkalmassági követelményre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatók (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve
adat tartalma valós [Kr. 1.§ (7)]
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Részletek: Kbt. 65. § (7), (9), (11) és (12) bekezdés, 67.§ (3) bekezdés. A kapacitást nyújtó szervezetnek
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ugyanazokat az igazolásokat, nyilatkozatokat kell rendelkezésre bocsátania, mint amelyiket ajánlattevőnek
kellene, ha az adott alkalmassági követelménynek maga akarna megfelelni.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 69. § (11a) bek. foglaltakra, miszerint nem kérhető a
gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági
szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már
benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a
gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe
venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás
megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek,
hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás
céljára állították ki.
Releváns még 321/2015. Korm. r. 1.§ és 3.§-ában foglalt előírások és a 424/2017. Korm. r. 6.§ (6a)
bekezdése
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból,
ha:
M1) nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban)
teljesített legalább egy darab, legalább 7500 db nemzetközi szenzorhálózattal rendelkező CTI adatforrást
tartalmazó szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referenciával..
Az M1) alkalmassági követelményhez kapcsolódva az Ajánlatkérő közli, hogy a bemutatott referencia
akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3 éven (36 hónapon) belül
megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (teljesítés befejezése) erre az időszakra esik, figyelemmel a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjában foglaltakra. Előbbiekkel összhangban
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napjától számítva legfeljebb hat éven belül megkezdett és
három éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe.
Ajánlatkérő az M.1. tekintetében saját (gazdasági szereplő által saját magának teljesített) referenciát nem
fogad el
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel. A közbeszerzési eljárás eredményeként
megvalósítandó szolgáltatás a BBA-6.1.1/16-2020-00001. számú projekt - Kiberbiztonsági információs szolgáltatási
képesség megvalósítása - (12 hónap időtartamban) kerül finanszírozásra.
A teljesítés igazolása a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint történik. Az ajánlatkérő az előbbieknek megfelelően
igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja el. Ajánlatkérő az ellenértéket a teljesítést követően utólag, a
jogszabályoknak megfelelően kiállított számlák ellenében a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, az adott számla
kézhezvételének napját követő 30 (harminc) napon belül, banki átutalással egyenlíti ki. Releváns a Kbt. 135. § (1),
(4), bekezdése.
Ajánlatkérő előleget, illetve részszámlázási lehetőséget nem biztosít. A számla benyújtásának feltétele a
teljesítéshez igazodó Teljesítési Igazolás Ajánlatkérőként szerződő fél általi aláírása. A számla benyújtásának
feltétele, hogy a szerződésben meghatározott feladatait a Nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerűen
elvégezze, és azokat Ajánlatkérőként szerződő fél a számlához igazodó Teljesítési Igazolás aláírásával igazolja.
Követelések esetleges beszámítása Kbt. 135. § (6) szerint. A számla Ajánlatkérőként szerződő fél részére felróható
késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamat esedékességének és mértékének meghatározása a Polgári
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Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak szerint
történik.
A szerződés teljesítésének véghatárideje: szerződéskötéstől számított 12 hónap.
Ajánlattétel, szerződés és kifizetések pénzneme: HUF. Ajánlatkérő – kivéve a Kbt. 5. § (2) és (4) bekezdése szerinti
ajánlatkérőt – köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN
16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos
Lapjában közzétett szintaxislistának [Kbt. 27/A. §]. Nyertes ajánlattevőként szerződő fél késedelmes teljesítés
esetén (a teljesítés keretében meghatározott határidők vonatkozásában) naponta a szerződésben meghatározott
nettó vállalkozói díj 0,5%-ának megfelelő összegű késedelmi kötbért köteles fizetni a Ajánlatkérőként szerződő fél
részére. A Ajánlatkérőként szerződő fél azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a Nyertes ajánlattevőként
szerződő fél késedelme meghaladja a 10 munkanapot. A felmondást írásban kell közölni. A késedelmes teljesítés
esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól.
Ha a teljesítés a Nyertes ajánlattevőként szerződő félnek felróható okból meghiúsul, a Nyertes ajánlattevőként
szerződő fél a szerződésben a meghiúsulás tekintetében meghatározott nettó díj 20%- ának megfelelő összegű
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
Ha a Szállító a szerződésben foglalt titoktartási kötelezettségét megszegi, úgy Szállító a szerződésben
meghatározott teljes nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű kötbér fizetésére köteles.
Szállító a szerződés hibátlan teljesítéséért 12 hónap időtartamra jótállást és a mindenkor érvényes, a vonatkozó
hatályos jogszabályokban előírt szavatossági feltételeket vállal. Amennyiben jogszabály ennél hosszabb kötelező
jótállási időt ír elő, akkor Szállító jótállási kötelezettsége a jogszabályban előírt időtartamra terjed ki.
A részletes fizetési feltételeket és a további részletes rendelkezéseket a közbeszerzési dokumentumok, illetve
annak részeként a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.188

50

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: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/10/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: EKR
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 bontás részletszabályait a Kbt. 68. §(1) bekezdése és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend.
15. § hatályos rendelkezései tartalmazzák
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A beszerzés jellege a részekre bontást nem teszi lehetővé. A beszerzés egy részére történő ajánlattétel
nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, a megvalósítani kívánt beszerzés részekre bontva
a megfelelő színvonalon történő feladatellátást veszélyeztetné, továbbá 1 db online hozzáférés kerül
beszerzésre.
1) Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes
szabályok a 424/2017.
(XII. 19.) Korm. rendeletben. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 13/2021. (XI. 29.) MvM rendelet alapján
az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. látja el. Az EKR informatikai rendszer használatával kapcsolatos bármi
nemű segítséget és tájékoztatást az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. helpdesk-je biztosítja.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.188

51

2) Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetők el a „Közbeszerzési dokumentáció / További
közbeszerzési dokumentumok” menüpont alatt, Ajánlatkérő ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági
szereplőkkel/ajánlattevőkkel Az ajánlatot (annak részeként a felhívás és a KD által előírt nyilatkozatokat) az
EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap
áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen űrlap használata mellett kell benyújtani)
3) Ajánlathoz csatolni kell
- felolvasólapot az egyösszegű (összesített) ajánlati árral (nettó HUF)
- a Kbt. 66. § (2) és 66. § (6), 65. § (7) bekezdések szerinti nyilatkozatokat
- közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást
EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők/kapacitás nyújtók
képviseletében az ajánlattevő teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott
felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak
az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös
ajánlattevők Kbt. 35. § (6) szerinti egyetemleges felelősségét)
- ajánlattevő és adott esetben a kapacitás nyújtó aláírási címpéldányát/ügyvéd/kamarai jogtanácsos által
ellenjegyzett aláírás-mintáját
- amennyiben az ingyenes elektronikus adatbázisból Ajánlatkérő számára nem elérhető: cégkivonatát
vagy annak elérhetőségét (URL).
- Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján (EKR nyilatkozat)
Ajánlattevő nyilatkozata az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó
intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról
- Amennyiben az ajánlatban szereplő valamely iratot meghatalmazott ír alá: az ajánlathoz csatolni kell a
meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazást.
- A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet -a Kbt. 65§ (8) bek. foglaltak kivételével- (személy) olyan
szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat,
amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt (adott esetben)
- Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás estén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás (EKR űrlap)
- Nyilatkozat üzleti titokról, (EKR űrlap)
- Ajánlat amely tartalmazza a megajánlást (Ajánlatkérő rendelkezésre bocsát ajánlat minta sablont)
- Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, annak magyar nyelvű fordítása (adott esetben)
4)- Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglalt esetben nem rendel el
újabb hiánypótlást.
5) KIEGÉSZÍTÉS A IV.2.6) PONTHOZ: Az ajánlati kötöttség vonatkozásában 2 hónap alatt 60 nap értendő.
Ajánlatkérő a jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzésre tekintettel határozta meg az ajánlati
kötöttség időtartamát a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján.
6) Ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
7) Ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását [Kbt. 35. § (8)]
8) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44.§ szerint
9) Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt. 56.§ szerint, kizárólag az EKR-en keresztül
10) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71.§ szerint
11) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot [Kbt. 75.
§ (6)].
12) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.
13) Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban
állapítja meg az ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit/igazolását, a III.1.3) pontjai
tekintetében [321/2015.(X. 30.) Kr. 30.§ (4)]
14) Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli.
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15) Valamennyi időpont/határidő tekintetében a közép-európai idő (CET) és az EKR rendszer ideje szerinti
időpontok irányadók.
16) Az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések
vonatkozásában a Kbt., a Ptk. és a 424/2017. (XII. 19.) Kr. előírásai, valamint a Közbeszerzési Hatóság
tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.
17) Az eljárás lefolytatásához igénybe vett független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (név/
lajstromszám): dr. Urbán Zsolt/01189; dr. Batuska Zsolt/01152
18) A közbeszerzési eljárás a BBA-6.1.1/16-2020-00001. számú projekt- Kiberbiztonsági információs
szolgáltatási képesség megvalósítása terhére kerül finanszírozásra. Ennek kapcsán az eljárás és az
eredményeként megkötött szerződés teljesítése a 2014–2020 közötti programozási időszakban a
Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások
felhasználásáról szóló 135/2015 Kormányrendelet hatálya alá esik.
19) Ajánlatkérő előírja, hogy szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősüljön. A
2011. évi CXCV. tv 41. § (6) bek. alapján a szerződéskötés feltétele a nyertes általi átláthatósági nyilatkozat
kitöltése. Nyilatkozattétel, valamint a Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletőségű nyertes
ajánlattevő meghatalmazása benyújtásának elmaradása a szerződéskötéstől történő visszalépésnek
minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján.
20) Irányadó továbbá a Kbt. 41/A-41/C. §
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: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §ban foglaltak szerint. 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
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Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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Pécsi Tudományegyetem (19911/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308681202
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Weiszenburger Vivien
Telefon: +36 307571348
E-mail: weiszenburger.vivien@pte.hu
Fax: +36 72501508
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pte.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001059302022/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/EKR001059302022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Oktatás és egészségügy
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: IT és VR eszközök beszerzése a PTE részére
Hivatkozási szám: EKR001059302022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

30000000-9
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
IT és VR eszközök beszerzése a PTE ÁOK Szimulációs Oktatási Központ részére 19 ajánlati részben, a következő
bontásban a műszaki leírásban meghatározottak szerint:
1. Tanműtői számítógép kiegészítői
Kijelző Állvány Tanműtőbe 4 db
Vezeték nélküli egér és billentyűzet Tanműtőbe 4 db
VESA adapter PC-hez Tanműtőbe 4 db
2. Tanteremi számítógép kiegészítői
Kijelző Tanterem 12 db
Kijelző Állvány Tanterem 12 db
Vezeték nélküli egér és billentyűzet Tanterem számítógép 12 db
VESA adapter PC-hez Tanterem számítógép 12 db
3. Android táblagép anatómia szoftverrel
Android táblagép anatómia szoftverrel 20 db
4. Boncolás oktató anatómiai szoftver
Boncolás oktató anatómiai szoftver 12 db
5. Sürgősségi VR szimulációs szoftver egyedi szcenárió lehetőséggel
Sürgősségi VR szimulációs szoftver egyedi szcenárió lehetőséggel 4 db
6. Standalone-VR anatómia atlasz
Standalone-VR anatómia atlasz 20 db
7. Virtuális páciens szoftver minimum 20 tanulóra
Virtuális páciens szoftver minimum 20 tanulóra 1 db
8. Mobilizálható projektor oktatáshoz
Mobilizálható projektor oktatáshoz 8 db
9. Konferencia átjátszó rendszer mobiltelefonokhoz
Konferencia átjátszó rendszer mobiltelefonokhoz 1 db
10. Okos TV VR terembe
Okos TV VR terembe Okos TV VR terembe 4 db
Állvány Okos TV-hez 4 db
11. Holografikus kijelző
Holografikus kijelző Portrait 6 db
Holografikus kijelző 15 col 2 db
12. Mozgatható kamerák
Kisméretű 4K kamera 4 db
Sztereoszkópikus USB kamera 4 db
13. Hangrögzítő szett
Fényképezőgép állvány gömbfejjel 2 db
Hangrögzítő 1 db
Puskamikrofon 1 db
14. AR szett
AR tartalmakat megjelenítő szemüveg 3 db
15. VR szett
Kézmozdulatokat és kézjeleket felismerő eszköz 9 db
VR szemüveg Oculus(Meta) kompatibilitással 20 db
VR szemüveg SteamVR kompatibilitással 4 db
16. VR futópad
VR futópad 1 db
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17. Haptikus VR kesztyű + fejlesztői licensz
Haptikus VR kesztyű + fejlesztői licensz 1 db
Haptikus VR kesztyű standalone 1 db
18. HDMI csomag
HDMI Switch Ld. 6 db
HDMI elosztó (splitter) 4 db
HDMI kábel 15m 4 db
HDMI kábel 10m 6 db
HDMI kábel 5m 6 db
HDMI jelerősítő 6 db
Streaming vezérlőpanel 4 db
Videó-konvertáló készülék 4 db
HDMI USB-átalakító 8 db
19. Kijelző tanműtőbe
Kijelző tanműtőbe 4 db
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Tanműtői számítógép kiegészítői
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30000000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Szimulációs Oktatási Központ
7624 Pécs, Szigeti út 12. régi főépület IV. emelet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Tanműtői számítógép kiegészítői a műszaki leírásban meghatározottak szerint az alábbi bontásban:
4001.1 Kijelző Állvány Tanműtőbe Ld. műszaki leírásban 4 db
4001.2 Vezeték nélküli egér és billentyűzet Tanműtőbe Ld. műszaki leírásban 4 db
4001.3 VESA adapter PC-hez Tanműtőbe Ld. műszaki leírásban 4 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
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Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Értékelési szempontok:
Értékelési szempont: Legalacsonyabb ár. Ajánlatkérő amiatt alkalmazza a legalacsonyabb ár értékelési
szempontot, mert igényeinek olyan konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő
áru felel meg, amely esetében a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők
nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama:
Ajánlatkérő a megjelölt 4 hónap alatt 120 naptári napot ért.
II.2.1)
Elnevezés: Tanteremi számítógép kiegészítői
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30000000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Szimulációs Oktatási Központ
7624 Pécs, Szigeti út 12. régi főépület IV. emelet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. Tanteremi számítógép kiegészítői a műszaki leírásban meghatározottak szerint a következő bontásban:
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4002.1 Kijelző Tanterem Ld. műszaki leírásban 12 db
4002.2 Kijelző Állvány Tanterem Ld. műszaki leírásban 12 db
4002.3 Vezeték nélküli egér és billentyűzet Tanterem számítógép Ld. műszaki leírásban 12 db
4002.4 VESA adapter PC-hez Tanterem számítógép Ld. műszaki leírásban 12 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Értékelési szempontok:
Értékelési szempont: Legalacsonyabb ár. Ajánlatkérő amiatt alkalmazza a legalacsonyabb ár értékelési
szempontot, mert igényeinek
olyan konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, amely esetében
a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése
szolgálja.
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama:
Ajánlatkérő a megjelölt 4 hónap alatt 120 naptári napot ért.
II.2.1)
Elnevezés: Android táblagép anatómia szoftverrel
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Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30000000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Szimulációs Oktatási Központ
7624 Pécs, Szigeti út 12. régi főépület IV. emelet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3. Android táblagép anatómia szoftverrel a műszaki leírásban meghatározottak szerint a következő bontásban:
4003 Android táblagép anatómia szoftverrel Ld. műszaki leírásban 20 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Értékelési szempontok:
Értékelési szempont: Legalacsonyabb ár. Ajánlatkérő amiatt alkalmazza a legalacsonyabb ár értékelési
szempontot, mert igényeinek
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olyan konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, amely esetében
a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése
szolgálja.
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama:
Ajánlatkérő a megjelölt 4 hónap alatt 120 naptári napot ért.
II.2.1)
Elnevezés: Boncolás oktató anatómiai szoftver
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Szimulációs Oktatási Központ
7624 Pécs, Szigeti út 12. régi főépület IV. emelet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4. Boncolás oktató anatómiai szoftver a műszaki leírásban meghatározottak szerint az alábbi bontásban:
4004 Boncolás oktató anatómiai szoftver Ld. műszaki leírásban 12 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
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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.2.5) Értékelési szempontok:
Értékelési szempont: Legalacsonyabb ár. Ajánlatkérő amiatt alkalmazza a legalacsonyabb ár értékelési
szempontot, mert igényeinek
olyan konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, amely esetében
a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése
szolgálja.
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama:
Ajánlatkérő a megjelölt 4 hónap alatt 120 naptári napot ért.
II.2.1)
Elnevezés: Sürgősségi VR szimulációs szoftver egyedi szcenári
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Szimulációs Oktatási Központ
7624 Pécs, Szigeti út 12. régi főépület IV. emelet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
5 Sürgősségi VR szimulációs szoftver egyedi szcenárió lehetőséggel a műszaki leírásban meghatározottak szerint
az elábbi bontásban:
4005 Sürgősségi VR szimulációs szoftver egyedi szcenárió lehetőséggel Ld. műszaki leírásban 4 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
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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 nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Értékelési szempontok:
Értékelési szempont: Legalacsonyabb ár. Ajánlatkérő amiatt alkalmazza a legalacsonyabb ár értékelési
szempontot, mert igényeinek
olyan konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, amely esetében
a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése
szolgálja.
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama:
Ajánlatkérő a megjelölt 4 hónap alatt 120 naptári napot ért.
II.2.1)
Elnevezés: Standalone-VR anatómia atlasz
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Szimulációs Oktatási Központ
7624 Pécs, Szigeti út 12. régi főépület IV. emelet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
6 Standalone-VR anatómia atlasz a műszaki leírásban meghatározottak szerint az alábbi bontásban:
4006 Standalone-VR anatómia atlasz Ld. műszaki leírásban 20 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
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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.2.5) Értékelési szempontok:
Értékelési szempont: Legalacsonyabb ár. Ajánlatkérő amiatt alkalmazza a legalacsonyabb ár értékelési
szempontot, mert igényeinek
olyan konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, amely esetében
a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése
szolgálja.
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama:
Ajánlatkérő a megjelölt 4 hónap alatt 120 naptári napot ért.
II.2.1)
Elnevezés: Virtuális páciens szoftver minimum 20 tanulóra
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Szimulációs Oktatási Központ
7624 Pécs, Szigeti út 12. régi főépület IV. emelet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
7 Virtuális páciens szoftver minimum 20 tanulóra a műszaki leírásban meghatározottak szerint:
4007 Virtuális páciens szoftver minimum 20 tanulóra Ld. műszaki leírásban 1
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
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II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Értékelési szempontok:
Értékelési szempont: Legalacsonyabb ár. Ajánlatkérő amiatt alkalmazza a legalacsonyabb ár értékelési
szempontot, mert igényeinek
olyan konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, amely esetében
a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése
szolgálja.
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama:
Ajánlatkérő a megjelölt 4 hónap alatt 120 naptári napot ért.
II.2.1)
Elnevezés: Mobilizálható projektor oktatáshoz
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30000000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Szimulációs Oktatási Központ
7624 Pécs, Szigeti út 12. régi főépület IV. emelet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
8 Mobilizálható projektor oktatáshoz a műszaki leírásban meghatározottak szerint:
4008 Mobilizálható projektor oktatáshoz Ld. műszaki leírásban 8 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
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II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Értékelési szempontok:
Értékelési szempont: Legalacsonyabb ár. Ajánlatkérő amiatt alkalmazza a legalacsonyabb ár értékelési
szempontot, mert igényeinek
olyan konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, amely esetében
a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése
szolgálja.
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama:
Ajánlatkérő a megjelölt 4 hónap alatt 120 naptári napot ért.
II.2.1)
Elnevezés: Konferencia átjátszó rendszer mobiltelefonokhoz
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

30000000-9
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NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Szimulációs Oktatási Központ
7624 Pécs, Szigeti út 12. régi főépület IV. emelet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
9 Konferencia átjátszó rendszer mobiltelefonokhoz
4009 Konferencia átjátszó rendszer mobiltelefonokhoz Ld. műszaki leírásban 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Értékelési szempontok:
Értékelési szempont: Legalacsonyabb ár. Ajánlatkérő amiatt alkalmazza a legalacsonyabb ár értékelési
szempontot, mert igényeinek
olyan konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, amely esetében
a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése
szolgálja.
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama:
Ajánlatkérő a megjelölt 4 hónap alatt 120 naptári napot ért.
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II.2.1)
Elnevezés: OkosTV VR terembe
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
32000000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Szimulációs Oktatási Központ
7624 Pécs, Szigeti út 12. régi főépület IV. emelet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
10. Okos TV VR terembe a műszaki leírásban meghatározottak szerint a következő bontásban:
3001.1 Okos TV VR terembe Okos TV VR terembe 4 db
3001.2 Állvány Okos TV-hez Ld. műszaki leírásban 4 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Értékelési szempontok:
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Értékelési szempont: Legalacsonyabb ár. Ajánlatkérő amiatt alkalmazza a legalacsonyabb ár értékelési
szempontot, mert igényeinek
olyan konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, amely esetében
a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése
szolgálja.
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama:
Ajánlatkérő a megjelölt 4 hónap alatt 120 naptári napot ért.
II.2.1)
Elnevezés: Holografikus kijelző
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30000000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Szimulációs Oktatási Központ
7624 Pécs, Szigeti út 12. régi főépület IV. emelet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
11. Holografikus kijelző a műszaki leírásban meghatározottak szerint az alábbi bontásban:
3002.1 Holografikus kijelző Portrait Ld. műszaki leírásban 6 db
3002.2 Holografikus kijelző 15 col Ld. műszaki leírásban 2 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
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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.2.5) Értékelési szempontok:
Értékelési szempont: Legalacsonyabb ár. Ajánlatkérő amiatt alkalmazza a legalacsonyabb ár értékelési
szempontot, mert igényeinek
olyan konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, amely esetében
a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése
szolgálja.
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama:
Ajánlatkérő a megjelölt 4 hónap alatt 120 naptári napot ért.
II.2.1)
Elnevezés: Mozgatható kamerák
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
32000000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Szimulációs Oktatási Központ
7624 Pécs, Szigeti út 12. régi főépület IV. emelet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
12. Mozgatható kamerák a műszaki leírásban meghatározottak szerint, az alábbi bontásban:
3003.1 Kisméretű 4K kamera Ld. műszaki leírásban 4 db
3003.2 Sztereoszkópikus USB kamera Ld. műszaki leírásban 4 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
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A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Értékelési szempontok:
Értékelési szempont: Legalacsonyabb ár. Ajánlatkérő amiatt alkalmazza a legalacsonyabb ár értékelési
szempontot, mert igényeinek
olyan konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, amely esetében
a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése
szolgálja.
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama:
Ajánlatkérő a megjelölt 4 hónap alatt 120 naptári napot ért.
II.2.1)
Elnevezés: Hangrögzítő szett
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30000000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Szimulációs Oktatási Központ
7624 Pécs, Szigeti út 12. régi főépület IV. emelet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
13. Hangrögzítő szett a műszaki leírásban meghatározottak szerint a következő bontásban:
3004.1 Fényképezőgép állvány gömbfejjel Ld. műszaki leírásban 2 db
3004.2 Hangrögzítő Ld. műszaki leírásban 1 db
3004.3 Puskamikrofon Ld. műszaki leírásban 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Értékelési szempontok:
Értékelési szempont: Legalacsonyabb ár. Ajánlatkérő amiatt alkalmazza a legalacsonyabb ár értékelési
szempontot, mert igényeinek
olyan konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, amely esetében
a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése
szolgálja.
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama:
Ajánlatkérő a megjelölt 4 hónap alatt 120 naptári napot ért.
II.2.1)
Elnevezés: AR szett
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30000000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Szimulációs Oktatási Központ
7624 Pécs, Szigeti út 12. régi főépület IV. emelet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
14. AR szett a műszaki leírásban meghatározottak szerint:
3005 AR tartalmakat megjelenítő szemüveg Ld. műszaki leírásban 3 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
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Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Értékelési szempontok:
Értékelési szempont: Legalacsonyabb ár. Ajánlatkérő amiatt alkalmazza a legalacsonyabb ár értékelési
szempontot, mert igényeinek
olyan konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, amely esetében
a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése
szolgálja.
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama:
Ajánlatkérő a megjelölt 4 hónap alatt 120 naptári napot ért.
II.2.1)
Elnevezés: VR szett
Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30000000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Szimulációs Oktatási Központ
7624 Pécs, Szigeti út 12. régi főépület IV. emelet
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
15. VR szett a műszaki leírásban meghatározottak szerint az alábbi bontásban:
3006.1 Kézmozdulatokat és kézjeleket felismerő eszköz Ld. műszaki leírásban 9 db
3006.2 VR szemüveg Oculus(Meta) kompatibilitással Ld. műszaki leírásban 20 db
3006.3 VR szemüveg SteamVR kompatibilitással Ld. műszaki leírásban 4 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Értékelési szempontok:
Értékelési szempont: Legalacsonyabb ár. Ajánlatkérő amiatt alkalmazza a legalacsonyabb ár értékelési
szempontot, mert igényeinek
olyan konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, amely esetében
a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése
szolgálja.
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama:
Ajánlatkérő a megjelölt 4 hónap alatt 120 naptári napot ért.
II.2.1)
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Elnevezés: VR futópad
Rész száma: 16
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30000000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Szimulációs Oktatási Központ
7624 Pécs, Szigeti út 12. régi főépület IV. emelet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
16. VR futópad a műszaki leírásban meghatározottak szerint:
3007 VR futópad Ld. műszaki leírásban 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Értékelési szempontok:
Értékelési szempont: Legalacsonyabb ár. Ajánlatkérő amiatt alkalmazza a legalacsonyabb ár értékelési
szempontot, mert igényeinek
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olyan konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, amely esetében
a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése
szolgálja.
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama:
Ajánlatkérő a megjelölt 4 hónap alatt 120 naptári napot ért.
II.2.1)
Elnevezés: Haptikus VR kesztyű + fejlesztői licensz
Rész száma: 17
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30000000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Szimulációs Oktatási Központ
7624 Pécs, Szigeti út 12. régi főépület IV. emelet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
17. Haptikus VR kesztyű + fejlesztői licensz a műszaki leírásban meghatározottak szerint a következő bontásban:
3008.1 Haptikus VR kesztyű + fejlesztői licensz Ld. műszaki leírásban 1 db
3008.2 Haptikus VR kesztyű standalone Ld. műszaki leírásban 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
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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:
II.2.5) Értékelési szempontok:
Értékelési szempont: Legalacsonyabb ár. Ajánlatkérő amiatt alkalmazza a legalacsonyabb ár értékelési
szempontot, mert igényeinek
olyan konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, amely esetében
a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése
szolgálja.
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama:
Ajánlatkérő a megjelölt 4 hónap alatt 120 naptári napot ért.
II.2.1)
Elnevezés: HDMI csomag
Rész száma: 18
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
32000000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Szimulációs Oktatási Központ
7624 Pécs, Szigeti út 12. régi főépület IV. emelet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
18. HDMI csomag a műszaki leírásban meghatározottak szerint az alábbi bontásban:
3009.1 HDMI Switch Ld. műszaki leírásban 6 db
3009.2 HDMI elosztó (splitter) Ld. műszaki leírásban 4 db
3009.3 HDMI kábel 15m Ld. műszaki leírásban 4 db
3009.4 HDMI kábel 10m Ld. műszaki leírásban 6 db
3009.5 HDMI kábel 5m Ld. műszaki leírásban 6 db
3009.6 HDMI jelerősítő Ld. műszaki leírásban 6 db
3009.7 Streaming vezérlőpanel Ld. műszaki leírásban 4 db
3009.8 Videó-konvertáló készülék Ld. műszaki leírásban 4 db
3009.9 HDMI USB-átalakító Ld. műszaki leírásban 8 db
(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
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Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Értékelési szempontok:
Értékelési szempont: Legalacsonyabb ár. Ajánlatkérő amiatt alkalmazza a legalacsonyabb ár értékelési
szempontot, mert igényeinek
olyan konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, amely esetében
a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése
szolgálja.
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama:
Ajánlatkérő a megjelölt 4 hónap alatt 120 naptári napot ért.
II.2.1)
Elnevezés: Kijelző tanműtőbe
Rész száma: 19
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30230000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Szimulációs Oktatási Központ
7624 Pécs, Szigeti út 12. régi főépület IV. emelet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4 db kijelző tanműtőbe a műszaki leírásban meghatározottak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
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Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Értékelési szempontok:
Értékelési szempont: Legalacsonyabb ár. Ajánlatkérő amiatt alkalmazza a legalacsonyabb ár értékelési
szempontot, mert igényeinek
olyan konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, amely esetében
a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése
szolgálja.
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama:
Ajánlatkérő a megjelölt 4 hónap alatt 120 naptári napot ért.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A kizáró okok igazolásának módja és folyamata: Az eljárásban
nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá
tartozik.
Előzetes igazolási mód:
A kizáró okok igazolásának módja tekintetében irányadó: a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdése, a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 3. §-a és a 4. § (1) bekezdése. A kizáró okok fenn nem állását Ajánlattevőnek (közös
ajánlattevőnek), valamint adott esetben a kapacitást biztosító szervezetnek előzetesen az egységes
európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) kitöltésével köteles igazolnia.
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A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra az Ajánlattevőnek (közös
ajánlattevőnek) a 321/2015. (X.30.) Kr. 8.§, 10. § és a 12-16. §-aiban meghatározottak szerint kell
igazolnia. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében az igazolás módja: a Kr. 8. § i) pont
ib) alpontjában, valamint a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kc) pontja tekintetében az igazolás módja: a Kr. 8. § i) pont ic) alpontjában, valamint a 10. § g) pont
gc) alpontjában foglaltak szerint. A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), e) pontja és (2) bekezdése tekintetében az
igazolás módja: a Kr. 8.§ a) pontjában foglaltak szerint.
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján, hogy
a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót. A Kbt. 74. § (1) bekezdése értelmében: Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból
azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró
okok [62. § (1)-(2) bekezdés] hatálya alá tartozik; illetőleg akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során
következett be; figyelemmel a Kbt. 64. §-ában foglaltakra. Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdés
alapján köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát benyújtani. A
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, az ajánlathoz, illetve a részvételi jelentkezéshez köteles csatolni
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást. Amennyiben az Ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési
eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
Utólagos igazolás:
A Rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró
okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Rendelet 8.§, 10.§, 12-16. §ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében az igazolás módja: a Rendelet 8. § i) pont ib)
alpontjában, valamint a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint (EKR űrlap).
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében az igazolás módja: a Rendelet 8. § i) pont ic)
alpontjában, valamint a 10. § g) pont gc) alpontjában foglaltak szerint (EKR űrlap).
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), e) pontja és (2) bekezdése tekintetében az igazolás módja: a Kr. 8.§ a)
pontjában foglaltak szerint. (egyénileg csatolandó közjegyző vagy gazdasági, szakmai kamara által
hitelesített nyilatkozat)
Ajánlatkérő a felhívás feladásának dátumánál korábbi keltezésű igazolásokat, nyilatkozatokat is elfogad a
kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan, mindaddig, ameddig az igazolásokban
foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az
ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő a kizáró okok igazolási módjára vonatkozóan felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 1-7. §-aira.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 63. § (3) bekezdésére, a Kbt. 73. § (1) c) pontjára, a Kbt. 74. § (1)
bekezdésére. Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint történik. A Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése
szerinti véglegessé vált határozatát, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a
bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozatát az EEKD-vel egyidejűleg kell benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdése által
biztosított lehetőséggel élve nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdése által biztosított
lehetőséggel élve nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
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A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1) Az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai
alkalmassága igazolható az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap)
legjelentősebb szállításaiból származó referenciáinak bemutatásával (ismertetésével), megjelölve
a teljesített darabszámot/összeget, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év hónap-nap
bontásban), a szerződést kötő másik felet, a szerződés tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az
előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen),
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történte. A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy - amennyiben a
szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem
magyarországi szervezetek esetében nem olyan szervezet, amely a 2014/24 /EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül - az ajánlattevő, illetve az az alkalmasság igazolásában
részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti
tartalmú igazolással is kell igazolni [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdés].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1) Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 6 éven belül (72 hónapban) megkezdett és legfeljebb 3 éven belül (36 hónap) befejezett, az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített:
- 1. ajánlati rész esetén 9 db informatikai eszköz szállításából
- 2. ajánlati rész esetén 35 db informatikai eszköz szállításából
- 3. ajánlati rész esetén 15 db táblagép szállításából
- 4. ajánlati rész esetén 9 db szoftver szállításából
- 5. ajánlati rész esetén 3 db szoftver szállításából
- 6. ajánlati rész esetén 14 db szoftver szállításából
- 7. ajánlati rész esetén 2 000 000 Ft értékben szoftver szállításából
- 8. ajánlati rész esetén 6 db projektor szállításából
- 9. ajánlati rész esetén 100 000 Ft értékben informatikai eszköz szállításából
- 10. ajánlati rész esetén 6 db megjelenítő eszköz szállításából
- 11. ajánlati rész esetén 6 db megjelenítő eszköz szállításából
- 12. ajánlati rész esetén 6 db kamera szállításából
- 13. ajánlati rész esetén 3 db informatikai eszköz szállításából
- 14. ajánlati rész esetén 2 db informatikai eszköz szállításából
- 15. ajánlati rész esetén 24 db informatikai eszköz szállításából
- 16. ajánlati rész esetén 5 000 000 Ft értékben informatikai eszköz szállításából
- 17. ajánlati rész esetén 1 db informatikai eszköz szállításából
- 18. ajánlati rész esetén 36 db informatikai eszköz szállításából
- 19. ajánlati rész esetén 3 db megjelenítő eszköz szállításából származó referenciával.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a három év teljesítéseinek igazolása tekintetében a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Az alkalmasság
igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók. Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdésében foglaltak
alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentum
formanyomtatványában megjelölten az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja
az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész: alfa pont), azaz az alkalmassági
követelményekre vonatkozó részt nem kell a formanyomtatványban kitölteni. Az előírt alkalmassági
követelménynek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt. 65.§ (6)-(7) bekezdésében foglaltak szerint is
megfelelhet.
A referenciakövetelmények több szerződésből is teljesíthetők. Egy referencia több ajánlati részhez is
bemutatható.
A 7., 9., és 16. ajánlati részek tekintetében ajánlatkérő 1 db eszközt kíván beszerezni, így nem értelmezhető
a 75 %-os normatív alkalmassági követelmény. Fentiekre való tekintettel Ajánlatkérő az alkalmassági
követelményt az ellenszolgáltatás összegében határozta meg.
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III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér:
Amennyiben Ajánlattevő a Szerződés teljesítésével – olyan okból, amelyért felelős – késedelembe esik, késedelmi
kötbért köteles fizetni.
A késedelmi kötbér alapja az Eszközök nettó vételára.
A késedelmi kötbér mértéke késedelemmel érintett naptári naponként az előző pontban rögzített kötbéralap 1%a, de legfeljebb 20 napi tételnek megfelelő összeg.
Meghiúsulási kötbér:
Amennyiben Ajánlattevő a Szerződés teljesítésével kapcsolatos késedelme meghaladja a 20 naptári napot,
Ajánlatkérő jogosult a Szerződést meghiúsultnak tekinteni.
Amennyiben a Szerződés teljesítése bármely olyan okból, amelyért Ajánlattevő felelős, meghiúsul, - beleértve
az olyan 20 naptári napot meghaladó késedelem esetét, amelyért Ajánlattevő felelős -Ajánlattevő meghiúsulási
kötbért fizetni.
A meghiúsulási kötbér alapja az Eszközök nettó vételárára, mértéke a kötbéralap 30%-a.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Részszámlázásra lehetőség nem biztosított.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF)
A számla kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1) és (6), a Ptk. 6:130. § (1)-(2), valamint a KD-ban rögzített részletes fizetési
feltételek szerint 100,000000 %-ban a saját forrásból történik.
A számla kiegyenlítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, 30 naptári napon belül, banki
átutalással történik.
A Ptk. 6:130. § (1) bekezdése alapján a fizetési határidő a Vállalkozó számlájának kézhezvételével kezdődik. A
számla kiegyenlítése során a Felek figyelembe veszik a Kbt. 27/A. §-ában foglaltakat is.
Késedelmi kamat Ptk. 6:155. § (1) bek. szerint
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
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Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/10/26 (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: 2022/10/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása az Elektronikus
Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait a Kbt 68. §-a
tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) korm.rendelet 15. § (2) bekezdésére.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK jelen közbeszerzési eljárást az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.
19.) Korm. rendelet (e-Kr.) szabályai szerint, elektronikusan folytatja le. Az elektronikus közbeszerzési
rendszer (EKR) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges (https://ekr.gov.hu). Az
EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhetősége: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas. Az EKR
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működtetését a 13/2021. (XI. 29.) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi.
(https://ujvilag.gov.hu/). A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan az Ajánlatkérő kiegészítő
tájékoztatást nem nyújt.
2. AK felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással
kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus
úton, az EKR-ben történik. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton
megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus
úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 11-12.-§-ai, valamint a Kbt. 41/A. §-a
szabályozzák.
3. Az ajánlatban be kell nyújtani:
- Kbt.66.§(5) szerinti felolvasólap (EKR űrlap)
- Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot, nemleges tartalommal is;
- Kbt.67.§(4) bekezdése szerinti nyilatkozat (EKR űrlap)
- Kbt. 65. § (7) szerinti nyilatkozatot az ott jelölt tartalommal, adott esetben nemleges nyilatkozatot;
- adott esetben a közös ajánlattevők közötti megállapodást a Kbt. 35. § és a közbeszerzési dokumentumok
előírásai szerint;
- a Kbt. 44. § szerint az üzleti titkot elkülönítetten, és arról szólónyilatkozatot indoklással a 424/2017. (XII.
19.) Kr. 11. § (4) bek. szerint; a 321/2015.(X.30.) Kr. 13. §-a szerinti dokumentumokat, illetve nemleges
nyilatkozatot;
- aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldányát,ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által
ellenjegyzett aláírásmintáját.
- az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) (EKR űrlap)
- nyilatkozat szerződés aláírásáról
- KD-ban meghatározott részek esetén árrészletező táblázat aláírt .pdf formátumban
- 4. ajánlati rész tekintetében az ajánlattal együtt benyújtandó illusztrációkkal ellátott termékkatalógus
- AK előírja nyilatkozat benyújtását a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti
tilalomról. Amennyiben AT a tilalom hatálya alá tartozik, az ajánlat Kbt. 73. § (1) e) pontja alapján
érvénytelen. Amennyiben AT hiánypótlást követően sem nyújtja be, vagy továbbra is hiányosan nyújtja
be, az ajánlat Kbt. 73. § (1) e) pontja alapján érvénytelen.
A csatolandó dokumentumok teljes körét a közbeszerzési dokumentáció iratjegyzéke tartalmazza.
4. AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.
5. Összeférhetetlen és nem vehet részt a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy
az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 25. §
(3) és (4) bek. szerint bármely összeférhetetlenségi körülmény fennáll.
6. AK felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. §-ában és a Kbt. 36. §-ában foglaltakra.
7. AK kizárja a közös ajánlatot tevő nyertesek által gazdálkodó szervezet létrehozását a teljesítéshez (Kbt.
35. § (8)-(9).
8. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt
terheli.
9. Az ajánlathoz a termékkel szemben elvárt minimumkövetelmények igazolása céljából szakmai
ajánlatként csatolni kell a megajánlott termék paramétereit, tulajdonságait bemutató műszaki leírást,
valamint a műszaki megfelelőség igazolása tekintetében ajánlattevőnek az ajánlatában fel kell tüntetnie
a konkrét gyártót és típusmegjelölést, valamint a termék származási helyét aláírt .pdf formátumban.
Amennyiben ajánlattevő ajánlatában nem nyújtja be szakmai ajánlatát, ajánlatkérő az ajánlatot
érvénytelenné nyilvánítja a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján.
10. Felhívjuk a figyelmet, hogy a IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama alatt Ajánlatkérő 30
naptári napot ért.
11. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és rendeletei, különösen a 424/2017. (XII. 19.) Kr. irányadók.
12. Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét
ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi; a Kbt. 143.§ (2)-(3) szerinti ügyletekről haladéktalanul értesíti.
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13. Kiegészítő tájékoztatás: a Kbt. 56. § (1)-(6) és a KD-ben foglaltak az irányadók.
14. Hiánypótlás (HP): AK a Kbt. 71. § szerint biztosítja. AK felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71.§ (6) bekezdés
alapján nem rendel el újabb HP-t, ha a HP-al ajánlattevő az ajánlatban korábban nemszereplő gazdasági
szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb HP. AK
továbbá felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (5) bekezdésében foglaltakra.
15. AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozással jelzi, hogy a jelen felhívásban
a szerződés teljesítésére való alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez
képest szigorúbban határozta meg az ajánlati felhívás III.1.3) valamennyi pontja esetében.
16. FAKSZ: dr. Szabó-Gothard Máté 00952; dr. Ángyánné Laczkovics Noémi 01354; dr. Ripszám Dóra 01404
17. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
18. Egyenértékűség: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági
szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra,
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő utalás
esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni. A
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági
szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra,
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való utalás ugyancsak
a tárgy egyértelmű beazonosítását szolgálja, az Ajánlatkérő ezekkel egyenértékű minőség biztosítása
érdekében tett intézkedéseket is elfogad. Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget
az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel kell bizonyítsa, hogy az általa
javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott
követelményeknek. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés]
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
rendelkezéseinek megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
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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:
2022/09/21 (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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Siófok Város Önkormányzata (19437/2022)
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: Siófok Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731481214
Postai cím: Fő Tér 1
Város: Siófok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Gyula
Telefon: +36 306002287
E-mail: varga.gyula@siofok.hu
Fax: +36 84504103
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://siofok.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/EKR000569082022/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/EKR000569082022/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: Hulladékszállításhoz kapcsolódó gépek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000569082022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

34144511-3
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés révén hulladékszállításhoz kapcsolódó gépek beszerzése 2 db részajánlattételi körben:
1. részajánlattételi kör - 1 - Hulladékszállító gépjármű: Tömörítőlapos hulladékgyűjtő gépkocsi, min 20 m3-es
felépítménnyel, 3 db alapmennyiség + 1 db opciós mennyiség, továbbá 1 db Tömörítőlapos hulladékgyűjtő
gépkocsi, min 16 m3-es felépítménnyel.
2. részajánlattételi kör - Homlokrakodó: 1 db Teleszkópos homlokrakodó munkagép.
A részletes műszaki követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.
Egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának,
minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a 321/2015.(X.30.)
Korm.rend. 46. § (3) bek. értelmében ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad, a bizonyítás
Ajánlattevő feladata.
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: Hulladékszállító gépjármű
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34144511-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: 8600 Siófok, Papfődi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés révénTömörítőlapos hulladékgyűjtő gépkocsi, min 20 m3-es felépítménnyel, 3 db
alapmennyiség + 1 db opciós mennyiség, továbbá 1 db Tömörítőlapos hulladékgyűjtő gépkocsi, min 16 m3-es
felépítménnyel.
A részletes műszaki követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.
Egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának,
minőségi
követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a 321/2015.(X.30.) Korm.rend.
46. § (3) bek. értelmében ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad, a bizonyítás Ajánlattevő
feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
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II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Összesített fajlagos üzemanyag fogyasztás 10
2 Összesített fajlagos szén-dioxid kibocsátás 10
3 A felépítmény működése során felmerülő hiba Andorid vagy IOS operációs rszű "okostelefonra"
telepített applikáció segítségével történő helyszíni kiolvasási lehetőség 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: 13 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A 3 db alapmennyiségen felül további 1 db Tömörítőlapos hulladékgyűjtő gépkocsi,
min 20 m3-es felépítménnyel. Az opció Vevő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent.
Az opcionális mennyiség esetében Vevő fenntartja a jogot, hogy a szerződéskötést követően, a szerződés
hatályba lépésétől számított 3 hónap alatt bármikor éljen az opció lehívási jogával, illetve adott esetben
egyáltalán nem köteles lehívni a megjelölt opciós mennyiséget. Az opciós jog érvényesítése Vevő
egyoldalú nyilatkozatával történik, melyet Eladó nem utasíthat vissza. Az opciós mennyiség lehívása Vevő
jogosultsága, de nem kötelezettsége, így az opciós mennyiség lehívásának elmaradása esetén Eladó
Vevővel szemben semmilyen követelést nem támaszthat.
Az opció tekintetében amennyiben annak teljesítése Eladó által az alapmennyiségtől eltérő időpontban
történik, külön számla kiállítása lehetséges. A teljesítés határideje az opció esetében 13 hónap, amely azon
naptól számít, amikor Vevő a lehívás jogával élt.
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.2.5 minőségi értékelési részszempontok teljes szövege:
1. értékelési részszempont: Összesített fajlagos üzemanyag fogyasztás mindkettő m3-es járműre vonatkozik - úgy
a 20 m3-es hulladékgyűjtő célgépre, mint a 16 m3-esre.
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2. értékelési részszempont: Összesített fajlagos szén-dioxid kibocsátás mindkettő m3-es járműre vonatkozik - úgy
a 20 m3-es hulladékgyűjtő célgépre, mint a 16 m3-esre.
3. értékelési részszempont: A felépítmény működése során felmerülő hiba Andorid vagy IOS operációs rendszerű
"okostelefonra" telepített applikáció segítségével történő helyszíni kiolvasási lehetőség.
A 3. értékelési részszempont tekintetében a pontkiosztás az alábbiak szerint történik:
0 pont ha a felépítmény működése során felmerülő hibát Andorid vagy IOS operációs rendszerű "okostelefonra"
telepített applikáció segítségével a helyszínen NEM lehet kiolvasni.
3 pont jár ha a felépítmény működése során felmerülő hibát Andorid vagy IOS operációs rendszerű
"okostelefonra" telepített applikáció segítségével a helyszínen ki lehet olvasni, hatósugara min. 20 m és
biztosításra kerül tartozékként 1 db "okostelefon" SIM kártyával, hálózati kapcsolattal, mellyel a meghibásodási
adatok továbbíthatóak.
6 pont jár ha a felépítmény működése során felmerülő hibát Andorid vagy IOS operációs rendszerű
"okostelefonra" telepített applikáció segítségével a helyszínen is ki lehet olvasni. Hibás működés esetén
a hiba kijavítására javaslatot ad szervíz diagnosztikai alkalmazással, hatósugara min. 20 m és biztosításra
kerül tartozékként 1 db "okostelefon" SIM kártyával, hálózati kapcsolattal, mellyel a meghibásodási adatok
továbbíthatóak.
10 pont jár ha a felépítmény működése során felmerülő hibát, illetve a hulladékgyűjtő térben a 105 Celsios fokot
meghaladó hőmérséklete jelzése a gépjárművön fény és hangjelzéssel történik, Andorid vagy IOS operációs
rendszerű "okostelefonra" telepített applikáció segítségével a helyszínen is ki lehet olvasni. Hibás működés esetén
a hiba kijavítására javaslatot ad szervíz diagnosztikai alkalmazással, hatósugara min. 20 m és biztosításra kerül
tartozékként 1 db "okostelefon" SIM kártyával, hálózati kapcsolattal, mellyel a meghibásodási adatok és a tűzriadó
jele továbbíthatóak.
II.2.1)
Elnevezés: Homlokrakodó
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
43250000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: 8600 Siófok, Papfődi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés révén 1 db Teleszkópos homlokrakodó munkagép.
A részletes műszaki követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.
Egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának,
minőségi
követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a 321/2015.(X.30.) Korm.rend.
46. § (3) bek. értelmében ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad, a bizonyítás Ajánlattevő
feladata.
(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 garanciális időszakban a szakszervíz az írásban történt bejelentést követően a
hibaelhárítást a helyszínen megkezdi (óra) (min 6 óra, max:48 óra)) 5
2 A megvásárolt géphez az alkatrész- ellátást a szállító biztosítja (év) (min. 4 év, max 8 év). 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
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II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5 pont esetében az értékelés módszere:
1. értékelési részszempont: A garanciális időszakban a szakszervíz az írásban történt bejelentést követően
a hibaelhárítást a helyszínen megkezdi (óra) (min 6 óra, max:48 óra)) és a 2. értékelési részszempont: A
megvásárolt géphez az alkatrész- ellátást a szállító biztosítja (év) (min. 4 év, max. 8 év) esetében Arányosítás a
Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás
meghatározása tekintetében készített útmutatójára figyelemmel a Dokumentációban meghatározottak szerint.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi részajánlattételi körben: Felhívjuk a figyelmet a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (9) bekezdésbe foglaltakra, mely tekintetében nyilatkozni szükséges!
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság olyan gazdasági
szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
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. Alkalmazandó a
321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1.§-7.§-ai. Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 4. § (1) bekezdés szerint az Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát
figyelemmel a Kbt. 67. § (3) bekezdésében és figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) és (5)
bekezdéseiben foglaltakra. A 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság
igazolásában résztvevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az Egységes Európai
Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani az említett Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának
igazolása érdekében. Az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X. 30.)
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Korm. rendelet 8. § a)-ia), ic)-m) és 10. § (1) a)-ga), gc)-j) és (2) bek.; 12-16. § szakasza szerint kell igazolnia,
hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá figyelemmel a Kbt. 41 /A. § (5) bek.-re. Ajánlattevőnek a Kbt.
62. § (1) kb) pontja alapján nyilatkoznia kell a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja
szerinti tényleges tulajdonosáról figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ ib) vagy 10.§ (1)
bekezdés gb) pontjára. Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)pont kc) alpontja tekintetében a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § ic) vagy 10.§ (1) bekezdés gc) pontja szerint kell nyilatkozni, hogy
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 szavazatijoggal rendelkezik. Azon
alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67.
§ (4) bekezdése szerinti köteles benyújtani. A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok
kivételével egyéb kizáró ok fennállása esetén az ajánlattevő,alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában
részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból amennyiben a Kbt. 64. §-ában
foglalt öntisztázás feltételi fent állnak. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása során figyelemmel kell
lenni a Kbt. 69. § (4)-(7) és (9), (11a) bekezdéseire, 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése
alapján a Közbeszerzési Hatóság által közzétett (2021.05.06.) "a kizáró okok tekintetében benyújtandó
igazolásokról, nyilatkozatokról,nyilvántartásokról és adatokról a MAGYARORSZÁGon letelepedett
gazdasági szereplők vonatkozásában" és az "Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben
letelepedett gazdasági szereplők által benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és
adatokról" útmutatókban foglaltakra. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (9) bekezdésre
vonatkozó nyilatkozatát az EKR-ben ajánlatkérő által a nyilatkozatösszeállító révén létrehozott minta
alapján kell megtennie!
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Nem kerül előírásra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi részajánlattételi körben: A
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bek., 2. § (5) bek. és 3.§ alapján ajánlatkérő az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát,
arról, hogy megfelel az alkalmassági minimumkövetelményeknek, tehát az ESPD-ban nem kell a
részletes adatokat megadni, elegendő az "alfa" pont megjelölése. A 321 /2015. (X. 30.) Korm. rendelet
24. § (1) bekezdésében meghatározott igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a meghatározott
igazolási módok helyett. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M/1. pontban
előírt Alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon
követelményeknek,amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági
szereplőkre,az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az
alkalmasság igazolása során figyelemmel kell lenni a Kbt. 65.§ (11) bekezdésében, a Kbt. 81.§ (5)
bekezédésben foglaltakra.
Valamennyi részajánlattételi körben: M/1: A Kbt. 65. § (4) bekezdésének, 65. § (1) bekezdés b) pontjának,
65. § (9) bekezdésének, továbbá a 69.§(4)-(7) bekezdéseinek és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
21. § (1) bekezdésének a) pontja, 21§(1a)bekezdésének a) pontja és 22.§ (1), (2) és (3a) bekezdései
alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb
szállításainak ismertetése. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap), a szerződést kötő másik fél, a szállítás
tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e. Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette,úgy a
referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit
teljesítette. A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok) ból derüljenek ki egyértelműen az előírt
alkalmassági minimumkövetelmények.
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Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évben befejezett, de legfeljebb 6
éven belül megkezdett:
1. részajánlattételi kör esetében legalább 2 db hulladékgyűjtő gépkocsi
2. részajánlattételi kör esetében legalább 1 db homlokrakodó
szállítására vonatkozó referenciával.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés finanszírozása a Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási rendszer Konzorciuma Tagi
Tanácsának 13/2021.(XI.05.) és 7/2022.(VIII.10.) számú határozatai alapján utófinanszírozással történik.
A vételár átalányár, az sem árfolyamváltozás, sem más ok következtében nem módosulhat automatikusan. A
kifizetésnél az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései is alkalmazandók. Az ajánlattétel,
az elszámolás és a kifizetés pénzneme HUF. A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdése az irányadó. Eladó
részajánlattételi körönként 1 db végszámla benyújtására jogosult.
Az opció tekintetében amennyiben annak teljesítése Eladó által az alapmennyiségtől eltérő időpontban történik,
külön számla kiállítása lehetséges.
Az ellenszolgáltatás az Eladó általi teljesítést, a Vevő által ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás alapján
helyesen kiállított számla kézhezvételét követően utólagosan átutalással –euroban - 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. Eladó előleg igénylésére nem jogosult. Vevő a teljesítés igazolás kiállítására 8 napon
belül köteles.
Eladó tudomásul veszi, hogy az általa kibocsátandó számláknak a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt
formai és tartalmi követelményeknek meg kell felelnie.
A Kbt. 27/A. §-ában foglaltakra tekintettel a Vevő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat,
amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz
az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. A részletes feltételeket a szerződés-tervezet
tartalmazza.
Az alább meghatározott kötbérek a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:186 § (1) bekezdésnek megfelelően abban az
esetben érvényesíthetőek, ha Eladó olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést.
Késedelmi kötbér: késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér mértéke késedelmes naponként a le nem
szállított áru nettó értékének 1%, de legfeljebb 10%. Amennyiben az Eladó olyan okból, amelyért felelős,
megszegi a szerződést, késedelmi kötbért köteles fizetni. Ha a kötbér mértéke eléri a maximumot, Vevő jogosulttá
válik a szerződéstől elállni, felmondani.
Meghiúsulási kötbér: Ha az Eladó felelős a teljesítés lehetetlenné válásáért, a teljesítés megtagadásáért vagy
ugyanígy a teljesítés 10 napos késedelmet szenved, akkor a Vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal
felmondani, és ebben az esetben Eladó 20 % (alapja: meghiúsulással érintett nettó eladási ár) mértékű kötbért
köteles fizetni.
Kötbér kikötésre továbbá alkalmazandóak a Ptk. 6:186 -187. §-aiban meghatározottak. Vevő a késedelem, és
meghiúsulás körében „nap” kifejezés alatt naptári napot ért.
Jótállás: A szállítás teljesítésétől számított 12 hónapra teljes körű, mindennemű jótállás vállalása. A jótállásra a Ptk.
6:171-173.§-aiban foglaltak alkalmazandóak.
Vevő a vételár késedelmes fizetése esetén az elmaradt vételár, vagy annak részlete alapján számított, a Ptk.-ban
rögzített késedelmi kamatot köteles fizetni az Eladó részére.
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III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/10/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
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vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/10/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR000569082022
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a, a
Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. alapján történik.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) AT-nek a Kbt.66.§(6) bek. alapján az ajánlatban meg kell jelölnie 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. (Nemleges tartalommal is!)
2) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül
kiállításra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni, figyelemmel a Kbt. 47.§ (2) bek.re.
3) AK az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja azzal,
hogy aKbt. 71.§ (6) bek. szerinti korlátozást alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén.
4) Az alkalmassági feltétel és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe
történőfelvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
5) Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv., a 321/2015.(X.30.) Korm. r., 424/2017. (XII.19.) Korm. r.az
irányadóak.
6) A Kbt. 66.§ (5) bek. alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68.§
(4)bek.-e szerinti összes adatot.
7) Amennyiben az ajánlati dokumentáció és az ajánlati felhívás szövege között eltérés van, a közzétett
ajánlati felhívás szövege az irányadó.
8) Az ajánlatnak tartalmaznia kell AT Kbt. 66.§ (2) bek.-ben foglaltaknak megfelelő nyilatkozatát az ajánlati
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért vonatkozóan, továbbá
nyilatkozni kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról- nemleges tartalommal is a 321/2015.(X.
30.) Korm. r. 13. §-a szerint.
9) A Kbt. 81.§ (4) és (5) bek. alkalmazásra kerül.
10) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Dr. Karsai Éva, lajstromszáma: 00489
11) A IV.2.6) pontban meghatározott ajánlati kötöttség 30 nap.
12) A Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontja alkalmazásra kerül!
13) AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
14) A részletes fizetési feltételeket, és a szerződést biztosító mellékkötelezettségek szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
15) A II.2.5) ponthoz kapcsolódóan valamennyi részajánlattételi körben az ajánlatok értékelési szempontok
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:0-10.
Az értékelés módszere az 1. részajánlattételi körben: az ajánlati ár és az 1. és 2. minőségi értékelési
részszempontok esetében KH útmutató szerinti fordított arányosítás, míg a 3. minőségi értékelési
részszempont esetében KH útmutató szerinti pontkiosztás a dokumentációban meghatározottak szerint.
Az értékelés módszere a 2. részajánlattételi körben: az ajánlati ár é értékelési részszempont esetében
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KH útmutató szerinti fordított arányosítás, az 1. és 2. minőségi értékelési részszempontok esetében
arányosítás a Miniszterelnökség útmutatójáráa figyelemmel a Dokumentációban megadott képlet alapján.
16) Ajánlatkérő szakmai ajánlat készítéséhez részajánlattételi körönként rendelkezésre bocsát egy
segédletet, amelyben a műszaki leírás követelményeinek való megfelelés igazolása mellett fel kell tüntetni
az adott eszköz származási helyét, gyártóját és típusát. Ezen segédlet minimális műszaki, ill. kereskedelmi
követelmények paraméterei tekintetében megadott Ajánlatkérői elvárások képezik a műszaki leírást. A
szakmai ajánlat benyújtása részajánlattételi körönként cégszerűen aláírt pdf formátumban szükséges!
17) Az 1. részajánlattételi kör esetében ajánlati ár részletezés benyújtása szükséges a kiadott excel alapján
cégszerűen aláírt pdf éd excel formátumban egyaránt!
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:
2022/09/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
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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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Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet (19779/2022)
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: Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: 15813688213
Postai cím: Törteli Út 1-3.
Város: Cegléd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bobál István
Telefon: +36 53310553
E-mail: bobal.istvan@toldykorhaz.hu
Fax: +36 53310860
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.toldykorhaz.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/EKR000777872022/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/EKR000777872022/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: Véralvadási, vérszerológiai vizsgálatok reagensei
Hivatkozási szám: EKR000777872022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

33696200-7
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Véralvadási és vércsoport szerológiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek és a vizsgálatokhoz szükséges egyéb
fogyóanyagok beszerzése 2 részben összesen: 95.900 vizsgálatszám/12hónap, 191.800 vizsgálatszám/24 hónap.
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: Véralvadási vizsgálatok reagensei
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33696200-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye: 2700. Cegléd, Törteli út 1-3.
Transzfuziológia és Véradó Szolgálat
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mennyiség: 1. rész: Véralvadás vizsgálati reagensek: a vér alvadékonyságának, illetve a véralvadást
szabályozó enzimrendszer működésének ellenőrzése, összesen 28.100 vizsgálatszám/12 hónap, 56.200
vizsgálatszám/24hónap, 1 db COAG XL nagykapacitású automata koagulométer és 1 db COAG L közepes
kapacitású automata koagulométer készülékhez.
A COAG XL nagykapacitású automata mérési sebessége: 240 PT/óra, mintakezelése: 150 vérvételi cső. A COAG L
közepes kapacitású automata mérési sebessége: 120 PT/óra, mintakezelése: 150 vérvételi cső.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges rendszeroldatokat, kalibrátorokat,
kontrollokat, küvettákat is a fent megnevezett automatákra vonatkoztatva. Az ajánlatban a kontrollok és
kalibrálások céljára felhasznált reagensek és rendszeroldatok mennyiségét is fel kell tüntetni. A megajánlott
reagenseknek és egyéb fogyóanyagoknak kompatibilisnek kell lennie a fenti készülékekhez.
Részletesen a közbeszerzési dokumentumban meghatározott szakmai specifikáció, műszaki leírás szerint.
Mennyiségi eltérés lehetősége a szerződés időtartama alatt a kiírás szerinti mennyiségtől a betegforgalom
függvényében: + 20%, melyre fedezettel az Ajánlatkérő rendelkezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
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Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot (Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont) Ajánlatkérő a gyógyszerek
és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. §
(3) bekezdése, valamint a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján választotta, mivel ajánlatkérőnek a specifikációban,
műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg és
a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár
értékelése szolgálja.
II.2.1)
Elnevezés: Vércsoport szerológiai vizsgálatok reagensei
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye: 2700. Cegléd, Törteli út 1-3.
Transzfuziológia és Véradó Szolgálat
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mennyiség: 2. rész: Vércsoport szerológiai vizsgálati reagensek: laboratóriumi vércsoport-meghatározása és
ellenanyagszűrése, összesen 67.800 vizsgálatszám/12 hónap, 135.600 vizsgálatszám/24hónap 2 db Grifols
WaDiana®Compact vércsoport szerológiai automatához.
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Az automata 1 óra alatt 8 mintából (cső) 32 vizsgálatot végez egy menetben (direct coombs, vcs, vcsRh,
konfirmálás).
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges rendszeroldatokat, kalibrátorokat,
kontrollokat, küvettákat is a fent megnevezett automatákra vonatkoztatva. Az ajánlatban a kontrollok és
kalibrálások céljára felhasznált reagensek és rendszeroldatok mennyiségét is fel kell tüntetni. A megajánlott
reagenseknek és egyéb fogyóanyagoknak kompatibilisnek kell lennie a fenti készülékekhez.
Részletesen a közbeszerzési dokumentumban meghatározott szakmai specifikáció, műszaki leírás szerint.
Mennyiségi eltérés lehetősége a szerződés időtartama alatt a kiírás szerinti mennyiségtől a betegforgalom
függvényében: + 20%, melyre fedezettel az Ajánlatkérő rendelkezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot (Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont) Ajánlatkérő a gyógyszerek
és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. §
(3) bekezdése, valamint a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján választotta, mivel ajánlatkérőnek a specifikációban,
műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg és
a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár
értékelése szolgálja.
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III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásból kizárásra kerül azon ajánlattevő (közös
ajánlattevő) és alvállalkozó, továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet, aki részéről a
Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok valamelyike az eljárás során következett be.
Megkövetelt igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1-16.
§ rendelkezései szerint kell igazolni. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevőnek
ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdések hatálya alá.
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. (előzetes
igazolás)
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésre tekintettel az ajánlattevőnek az ajánlatban előzetesen az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát kell benyújtania a kizáró okoknak való megfelelés
vonatkozásában, az igazolásokat az ajánlatban nem, csak a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra kell
majd csatolni.
A Kbt. 62.§ tekintetében az ingyenesen elektronikusan elérhető nyilvántartásokból a kizáró okok hiányát
Ajánlatkérő ellenőrzi.
A Kbt. 64. §-ában foglalt esetben, amennyiben ajánlattevő élni kíván a lehetőséggel, úgy azt az egységes
európai közbeszerzési dokumentumban meg kell jelölnie, valamint annak mellékleteként csatolni
kell az ajánlatában a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti végleges határozatának,
vagy közigazgatási per esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozatának másolati
példányát. (előzetes igazolás)
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma
valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó
külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése szerint 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
az ajánlatkérő (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy
mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.
§ ( 1) bekezdés a) pontja, 21. § (1a)pontja és a 21/A § szerint, az ajánlati felhívás feladásának napjától
visszafelé számított 3 évben teljesített (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül
megkezdett) a felhívás III.1.3. pont alkalmasság minimumkövetelményei rovat M1. pontjában előírt
követelményeknek megfelelő legjelentősebb szállításainak igazolását minimálisan az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét
- a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő) (év, hónap, nap)
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- a szállítás (szerződés) tárgyát, mennyiségét, (olyan részletezettséggel, amelyből
megállapítható az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés)
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
- referenciát adó személy nevét, elérhetőségét (e-mail, telefon)
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben
szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.
Az alkalmasság igazolása több szerződésből is teljesíthető. Amennyiben több részre is tesz ajánlatot
az ajánlattevő ugyanazon nagyobb mennyiségű referenciát elfogadja az ajánlatkérő a kisebb
mennyiségű részeknél is. Közös ajánlattevők esetében elég, ha egyikük megfelel az előírt alkalmassági
követelményeknek. A legjelentősebb referenciákat elegendő az alkalmassági követelményeknek való
megfelelés mértékéig ismertetni és igazolni.
Az alkalmassági követelmények igazolására a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdésére
hivatkozással Ajánlatkérő kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7), valamint a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 24. § (1) bekezdései.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése szerint 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
az ajánlatkérő (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy
mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód minden rész esetében
irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
szerződésszerűen teljesített referencia-igazolással a közbeszerzés tárgyából (véralvadási és vérszerológiai
vizsgálatok reagensei) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év időtartam alatt (6 éven belül)
az alábbiak szerint:
1.rész esetében: összesen minimum: 30.000 vizsgálatszám
2.rész esetében: összesen minimum: 80.000 vizsgálatszám
Minden rész esetében a minimum elvárásnak összesen kell megfelelni a 6 éven belül, több szerződésből
bemutatott referenciának.
Igazolási mód:
Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeknek való megfelelést a Kbt. 65.§.(4) bekezdésében előírtak
figyelembevételével bírálja.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve
adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely
más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a köztük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal
azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles
nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65.§ (7) bekezdés]
Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 65.§ (7) és (9) bekezdésben
foglaltak szerinti esetekben támaszkodhat.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésre tekintettel ajánlattevőnek az ajánlatban előzetesen az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát kell benyújtania az alkalmassági követelményeknek
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való megfelelés vonatkozásában, az igazolásokat az ajánlatban nem, csak a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti
felhívásra kell majd benyújtani.
Ajánlatkérő az EEKD IV. rész esetében a részletes igazolási módot kéri megadni (nem elegendő az alfa pont
kitöltése).
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A leszállított áru ellenértékének kifizetése banki átutalással, magyar Ft-ban
történik, számla ellenében a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdésben foglaltak szerint, a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdés
rendelkezéseinek figyelembe vételével. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
9/A. § alapján az egészségügyi szolgáltatók fizetési határideje 60 (hatvan) nap. Az ajánlattétel, az elszámolás
és a kifizetések pénzneme HUF. Ajánlatkérő szállításonként részszámlázási lehetőséget biztosít. Ajánlattevő
a leszállítással egyidejűleg számlát állít ki az igazoltan leszállított mennyiségről és annak ellenértékéről.
Szállításonként egy db számla állítható ki. A teljesítés igazolására a Ajánlatkérő képviselője jogosult. A
szállítólevélen az átvétel igazolása teljesítésigazolásnak minősül. A számla kötelező melléklete a szállítólevél,
melyet az Ajánlattevő a leszállítással egyidejűleg állít ki. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek,
amikor Ajánlattevő bankja a kifizetésre kerülő összeget Ajánlattevő számláján jóváírja. A teljesítés igazolására
Ajánlatkérő képviselője jogosult. Az ajánlati áraknak a teljesítés során felmerülő összes költséget tartalmazniuk
kell. Ezen kívül bármilyen egyéb, a szerződés teljesítésével kapcsolatos költség nem számolható el. A fizetési
feltételek részletesen a szerződéstervezetben találhatóak. A fizetési feltételek valamennyi rész esetében
irányadóak.
A Vevő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017
számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában
közzétett szintaxislistának.
A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér mértéke: amely a késedelmesen szállított áruk nettó ellenértékének 0,5
%-a/késedelmes nap, maximuma a szerződés nettó ellenérték 20 (húsz) %-a, ezt követően
elállási joga van a megrendelőnek. A késedelmes nap naptári napot jelent.
Késedelmi kamat: a késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155 § szerint.
Meghiúsulási kötbér: a szerződés szerinti nettó ellenérték 25 %-a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletesen a szerződéstervezetben
találhatóak.
Szerződésmódosítás: Kbt.141.§ szerint. Irányadó rendelkezések: Ptk. 6:155.§ és 6:186.§.,
Kbt.27/A.§.
A rendelkezések valamennyi rész esetén irányadóak.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
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
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: 2022/11/02 (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: 2022/11/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontását az ajánlattételi határidő lejártát
követően, - amennyiben jogszabály azt előírja – jogszabályban meghatározott időtartam elteltével kell
megkezdeni.
Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi a Kbt. 68. §-ban és a 424/2017. (XII.19.)
Korm.rendelet 15. §-ban foglaltak szerint.
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Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával
később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan
beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű 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 eljárást a Kbt. 40. § (1) bek. szerint az EKR (https://ekr.gov.hu) igénybevételével kell lebonyolítani.
Ha valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll, elektronikusan kell
benyújtani.
2) Az ajánlat elkészítésével kapcsolatos követelményekre jelen felhívás mellett a közbeszerzési
dokumentumban rögzítettek is irányadóak.
3) Ajánlatkérő a felolvasólapot elektronikus űrlap útján bocsátja rendelkezésre az EKR-ben.
4) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése
vonatkozásában (EKR-ben).
5) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bek. vonatkozásában (EKR-ben).
6) Nyilatkozni kell változásbejegyzési eljárás vonatkozásában (EKR-ben) a 321/2015. (X.30.) Korm.r.13. §
szerint. Adott esetben csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
7) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által kötött megállapodást, amely részletesen
rendelkezik a felelősség, a képviselet és a feladatmegosztás kérdéseiről. Közös ajánlattétel esetén az
ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek, különös figyelemmel a (2)-(3) és (6)
bekezdésre.
8) Az ajánlattevő az alvállalkozója vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell
benyújtani (EKR-ben).
9) A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók
tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviseletre
jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. (Kbt. 138. § (3) bek.)
10) Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a III.1.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási
módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak.
11) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó, az alkalmasság igazolásába bevont gazdasági
szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy
aláírás mintáját a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint.
12) Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
13) Nyilatkozni kell a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában (EKR-ben). Az ajánlatban csatolni
kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (elő)szerződésben vagy más formában vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződéses teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
14) Ajánlattételi ártáblázat benyújtása kötelező, az ajánlattételi táblázatot cégszerűen aláírt és
szerkeszthető változatban is be kell nyújtani.
15) Ajánlatkérő nem követeli meg és nem is teszi lehetővé a nyertes ajánlattevőnek gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
16) Ajánlattevőnek az árukat Ajánlatkérő székhelyére kell szállítani szállítási költség felszámolása nélkül.
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17) Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és a Ptk., valamint az
egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kell eljárni.
18) Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjában foglaltakat.
19) Ajánlatkérő a szerződéses kötelezettségére bontó feltételt köt ki, amennyiben központosított
közbeszerzési rendszerben keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre a beszerzés tárgyára
vonatkozóan. Részletesen a szerződéstervezetben.
20) Ajánlattevő a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján az ajánlatában az EEKD-ba foglalt előzetes nyilatkozatát
be kell nyújtani. (EKR-ben)
21) Amennyiben az ajánlattevő nem a megajánlott termék gyártója, akkor ajánlatához csatolni kell
a forgalmazási jogosultságot igazoló érvényes dokumentum egyszerű másolatát. A forgalmazási
jogosultságot a magyarországi gyártóig, vagy külföldi gyártó esetében a magyarországi fő disztribútorig
kell visszavezetni. A nem tanúsítás köteles reagensek esetében a jogszerű forgalomba hozatalt igazoló
dokumentum a gyártói megfelelőségi nyilatkozat, melyet csatolni kell az ajánlathoz egyszerű másolatban.
22) Tájékoztatásként közöljük, hogy saját tulajdonú készülékekkel rendelkezik az intézmény, mely az
1.rész vonatkozásában 1 db COAG XL nagykapacitású automata koagulométer és 1 db COAG L közepes
kapacitású automata koagulométer készüléket, a 2. rész vonatkozásában 2 db Grifols WaDiana®Compact
vércsoport szerológiai automata készüléket jelent.
23) FAKSZ: Dr. Tóth-Dóra Tímea, lajstromszám: 01192.
24.) Ajánlattevőnek az ajánlatban cégszerűen aláírt nyilatkozatban 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 az iratminta szerint.
25.) Ajánlatkérő előzetes piaci konzultációt folytatott le, száma: EKR001167272022.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati eljárásra
vonatkozó szabályokat, benne a jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó szabályokat a
jelen eljárással összefüggésben a hatályos Kbt. XXI. fejezete tartalmazza.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
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Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (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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Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Kar (20068/2022)
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: Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Oktató Kórháza
Nemzeti azonosítószám: 15336062203
Postai cím: Nyíri Út 38.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Svébis Mihály megyei Intézményvezető
Telefon: +36 76519819
E-mail: kozbeszerzes@kmk.hu
Fax: +36 76519801
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kmk.hu/kmkweb/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.kmk.hu/kmkweb/
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
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Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: FT-1350/BKMK/2021- Különféle izotópok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000601212022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

112

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33696400-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adás-vételi szerződés keretében Ajánlatkérő az Intézmény részére 12 hónapban szükséges izotópokat kívánja
megvásárolni (in vivo radioaktív és nem-radioaktív diagnosztikumok, terápiás izotópok, in vitro radioaktív
reagensek, kalibráló sugárforrások). A 23. rész In vitro radioaktív reagensek esetében 3 db teljesen automata
radioimmunoassay rendszer használatba adásával. Új vagy használt készülék is megajánlható. A megajánlott
készülékeknek illeszkedniük kell a kórház informatikai rendszeréhez, amelynek költsége Ajánlattevőt terheli.
Ajánlattevőnek biztosítania kell ezeknek a teszteknek az alkalmazásához szüksége magyar nyelvű Down-kór
kockázatbecslő szoftvert is.
1-10. rész In vivo radioaktív izotópok (I. fejezet)
1. rész 12,9GBq 9db, 99mTc-elutum aktivitás 7 nappal később 16-21 GBq 35 db, eluáláshoz szükséges kiegészítő
készletek (evaukált ampulla) adott esetben: 2 db
2. rész 131-I NaI oldat 200 MBq 6 db
3. rész 131-I NaI terápiás kapszula 150 MBq 1 db
4. rész 131-I NaI terápiás kapszula 200 MBq 1 db
5. rész 131-I NaI terápiás kapszula 250 MBq 1 db
6. rész 131-I NaI terápiás kapszula 300 MBq 4 db
7. rész 131-I NaI terápiás kapszula 350 MBq 4 db
8. rész 131-I NaI terápiás kapszula 400 MBq 1 db
9. rész 131-MIBG 40 MBq 1 db
10. rész Csontmetasztázis terápiára alkalmas radiofarmakon 1 beteg kezelésére
11-22. rész In vivo nem radioaktív diagn. (II. fejezet)
11. rész Veseszcintigráfia 18 amp.
12. rész Kamera renográfia (DTPA) 54 amp.
13. rész Kolloid májszcintigráfia 6 amp.
14. rész Choleszcintigráfia 42 amp.
15. rész HDP 300 amp.
16. rész Agyi vérátfolyás SPECT 20 amp.
17. rész In vitro leukocyta jelzés 12 betegre, és Preparáló eszközök in vitro leukocyta jelzéshez 12 jelzéshez
18. rész Tetrofosmin 75 amp.
19. rész Perfúziós tüdőszcintigráfia 12 amp.
20. rész Csontvelő (RES) szcintigráfia 108 amp.
21. rész Csontvelő immunszcintigráfia 4 jelzéshez
22. rész SestaMIBI 12 amp.
23-27. rész (III-VII. fejezet)
23. rész In vitro radioaktív reagensek (A reagensekhez 3 db teljes automata radioimmunoassay rendszer
biztosítása szükséges.) 115 650 vizsgálati szám (beteg) /év
24. rész Ízületi terápiás radiofarmakonok 109 kezelésre
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25. rész Pozitron sugárzó izotóp (18F-FDG) 95 db
26. rész Germanium-68 kalibráló sugárforrás készlet SIEMENS Biograph mCT.S scannerhez 3 db
27. rész Brachyterápiás zárt sugárforrás (Iridium 192) 3 db
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 142052564,00 (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: 1. rész 99mTc-generátor 12,9 GBq és 16-21 GBq
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33696400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: BKMK a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi
Kar Oktató Kórháza 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes mennyiség /12 hónap
1. rész 99mTc-generátor 1 db/hét, az alábbiak szerint részletezve:
99mTc-elutum aktivitás 7 nappal később 12,9 GBq 9 db, 16-21 GBq 35 db és az eluáláshoz szükséges
kiegészítő készletek (evaukált ampulla) adott esetben: Technevial 5 ml (25db) 2 db
A részletes szakmai követelményrendszer meghatározását a Közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Részenkénti ajánlat adható, az adott részen belüli teljes mennyiségre.
(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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Ajánlatkérő a 16/2012 (II.16.) Korm. rendelet „A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól” szóló jogszabály 6. § (3) bekezdése alapján választhatja a legalacsonyabb ár alapján történő értékelés
módszerét.
II.2.1)
Elnevezés: 2. rész 131-I NaI oldat 200 MBq
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: BKMK a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi
Kar Oktató Kórháza 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes mennyiség /12 hónap
2. rész 131-I NaI oldat 200 MBq 6 db
A részletes szakmai követelményrendszer meghatározását a Közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Részenkénti ajánlat adható, az adott részen belüli teljes mennyiségre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a 16/2012 (II.16.) Korm. rendelet „A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól” szóló jogszabály 6. § (3) bekezdése alapján választhatja a legalacsonyabb ár alapján történő értékelés
módszerét.
II.2.1)
Elnevezés: 3. rész 131-I NaI terápiás kapszula 150 MBq
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: BKMK a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi
Kar Oktató Kórháza 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes mennyiség /12 hónap
3. rész 131-I NaI terápiás kapszula 150 MBq 1 db
A részletes szakmai követelményrendszer meghatározását a Közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Részenkénti ajánlat adható, az adott részen belüli teljes mennyiségre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
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II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a 16/2012 (II.16.) Korm. rendelet „A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól” szóló jogszabály 6. § (3) bekezdése alapján választhatja a legalacsonyabb ár alapján történő értékelés
módszerét.
II.2.1)
Elnevezés: 4. rész 131-I NaI terápiás kapszula 200 MBq
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: BKMK a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi
Kar Oktató Kórháza 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes mennyiség /12 hónap
4. rész 131-I NaI terápiás kapszula 200 MBq 1 db
A részletes szakmai követelményrendszer meghatározását a Közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Részenkénti ajánlat adható, az adott részen belüli teljes mennyiségre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a 16/2012 (II.16.) Korm. rendelet „A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól” szóló jogszabály 6. § (3) bekezdése alapján választhatja a legalacsonyabb ár alapján történő értékelés
módszerét.
II.2.1)
Elnevezés: 5. rész 131-I NaI terápiás kapszula 250 MBq
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
33696400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: BKMK a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi
Kar Oktató Kórháza 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes mennyiség /12 hónap
5. rész 131-I NaI terápiás kapszula 250 MBq 1 db
A részletes szakmai követelményrendszer meghatározását a Közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Részenkénti ajánlat adható, az adott részen belüli teljes mennyiségre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a 16/2012 (II.16.) Korm. rendelet „A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól” szóló jogszabály 6. § (3) bekezdése alapján választhatja a legalacsonyabb ár alapján történő értékelés
módszerét.
II.2.1)
Elnevezés: 6. rész 131-I NaI terápiás kapszula 300 MBq
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: BKMK a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi
Kar Oktató Kórháza 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes mennyiség /12 hónap
6. rész 131-I NaI terápiás kapszula 300 MBq 4 db
A részletes szakmai követelményrendszer meghatározását a Közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Részenkénti ajánlat adható, az adott részen belüli teljes mennyiségre.
(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
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a 16/2012 (II.16.) Korm. rendelet „A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól” szóló jogszabály 6. § (3) bekezdése alapján választhatja a legalacsonyabb ár alapján történő értékelés
módszerét.
II.2.1)
Elnevezés: 7. rész 131-I NaI terápiás kapszula 350 MBq
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: BKMK a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi
Kar Oktató Kórháza 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes mennyiség /12 hónap
7. rész 131-I NaI terápiás kapszula 350 MBq 4 db
A részletes szakmai követelményrendszer meghatározását a Közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Részenkénti ajánlat adható, az adott részen belüli teljes mennyiségre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a 16/2012 (II.16.) Korm. rendelet „A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól” szóló jogszabály 6. § (3) bekezdése alapján választhatja a legalacsonyabb ár alapján történő értékelés
módszerét.
II.2.1)
Elnevezés: 8. rész 131-I NaI terápiás kapszula 400 MBq
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: BKMK a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi
Kar Oktató Kórháza 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes mennyiség /12 hónap
8. rész 131-I NaI terápiás kapszula 400 MBq 1 db
A részletes szakmai követelményrendszer meghatározását a Közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
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Részenkénti ajánlat adható, az adott részen belüli teljes mennyiségre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a 16/2012 (II.16.) Korm. rendelet „A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól” szóló jogszabály 6. § (3) bekezdése alapján választhatja a legalacsonyabb ár alapján történő értékelés
módszerét.
II.2.1)
Elnevezés: 9. rész 131-MIBG 40 MBq
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: BKMK a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi
Kar Oktató Kórháza 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes mennyiség /12 hónap
9. rész 131-MIBG 40 MBq 1 db
A részletes szakmai követelményrendszer meghatározását a Közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Részenkénti ajánlat adható, az adott részen belüli teljes mennyiségre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a 16/2012 (II.16.) Korm. rendelet „A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól” szóló jogszabály 6. § (3) bekezdése alapján választhatja a legalacsonyabb ár alapján történő értékelés
módszerét.
II.2.1)
Elnevezés: 10. rész Csontmetasztázis terápiára alk. radiof.
Rész száma: 10
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33696400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: BKMK a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi
Kar Oktató Kórháza 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes mennyiség /12 hónap
10. rész Csontmetasztázis terápiára alkalmas radiofarmakon 1 beteg kezelésére
A részletes szakmai követelményrendszer meghatározását a Közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Részenkénti ajánlat adható, az adott részen belüli teljes mennyiségre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a 16/2012 (II.16.) Korm. rendelet „A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól” szóló jogszabály 6. § (3) bekezdése alapján választhatja a legalacsonyabb ár alapján történő értékelés
módszerét.
II.2.1)
Elnevezés: 11. rész Veseszcintigráfia
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: BKMK a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi
Kar Oktató Kórháza 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes mennyiség /12 hónap
11. rész Veseszcintigráfia 18 amp.
A részletes szakmai követelményrendszer meghatározását a Közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Részenkénti ajánlat adható, az adott részen belüli teljes mennyiségre.
(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
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Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a 16/2012 (II.16.) Korm. rendelet „A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól” szóló jogszabály 6. § (3) bekezdése alapján választhatja a legalacsonyabb ár alapján történő értékelés
módszerét.
II.2.1)
Elnevezés: 12. rész Kamera renográfia (DTPA)
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: BKMK a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi
Kar Oktató Kórháza 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes mennyiség /12 hónap
12. rész Kamera renográfia (DTPA) 54 amp.
A részletes szakmai követelményrendszer meghatározását a Közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Részenkénti ajánlat adható, az adott részen belüli teljes mennyiségre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a 16/2012 (II.16.) Korm. rendelet „A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól” szóló jogszabály 6. § (3) bekezdése alapján választhatja a legalacsonyabb ár alapján történő értékelés
módszerét.
II.2.1)
Elnevezés: 13. rész Kolloid májszcintigráfia
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: BKMK a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi
Kar Oktató Kórháza 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes mennyiség /12 hónap
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13. rész Kolloid májszcintigráfia 6 amp.
A részletes szakmai követelményrendszer meghatározását a Közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Részenkénti ajánlat adható, az adott részen belüli teljes mennyiségre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a 16/2012 (II.16.) Korm. rendelet „A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól” szóló jogszabály 6. § (3) bekezdése alapján választhatja a legalacsonyabb ár alapján történő értékelés
módszerét.
II.2.1)
Elnevezés: 14. rész Choleszcintigráfia
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: BKMK a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi
Kar Oktató Kórháza 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes mennyiség /12 hónap
14. rész Choleszcintigráfia 42 amp.
A részletes szakmai követelményrendszer meghatározását a Közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Részenkénti ajánlat adható, az adott részen belüli teljes mennyiségre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a 16/2012 (II.16.) Korm. rendelet „A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól” szóló jogszabály 6. § (3) bekezdése alapján választhatja a legalacsonyabb ár alapján történő értékelés
módszerét.
II.2.1)
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Elnevezés: 15. rész HDP
Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33696400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: BKMK a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi
Kar Oktató Kórháza 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes mennyiség /12 hónap
15. rész HDP 300 amp.
A részletes szakmai követelményrendszer meghatározását a Közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Részenkénti ajánlat adható, az adott részen belüli teljes mennyiségre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a 16/2012 (II.16.) Korm. rendelet „A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól” szóló jogszabály 6. § (3) bekezdése alapján választhatja a legalacsonyabb ár alapján történő értékelés
módszerét.
II.2.1)
Elnevezés: 16. rész Agyi vérátfolyás SPECT
Rész száma: 16
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: BKMK a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi
Kar Oktató Kórháza 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes mennyiség /12 hónap
16. rész Agyi vérátfolyás SPECT 20 amp.
A részletes szakmai követelményrendszer meghatározását a Közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Részenkénti ajánlat adható, az adott részen belüli teljes mennyiségre.
(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:
Ajánlatkérő a 16/2012 (II.16.) Korm. rendelet „A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól” szóló jogszabály 6. § (3) bekezdése alapján választhatja a legalacsonyabb ár alapján történő értékelés
módszerét.
II.2.1)
Elnevezés: 17. rész In vitro leukocyta jelzés és prep. eszk.
Rész száma: 17
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: BKMK a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi
Kar Oktató Kórháza 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes mennyiség /12 hónap
17. rész
17/1.) In vitro leukocyta jelzés 12 betegre és
17/2.) Preparáló eszközök in vitro leukocyta jelzéshez 12 jelzéshez
A részletes szakmai követelményrendszer meghatározását a Közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Részenkénti ajánlat adható, az adott részen belüli teljes mennyiségre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a 16/2012 (II.16.) Korm. rendelet „A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól” szóló jogszabály 6. § (3) bekezdése alapján választhatja a legalacsonyabb ár alapján történő értékelés
módszerét.
II.2.1)
Elnevezés: 18. rész Tetrofosmin
Rész száma: 18
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

33696400-9
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NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: BKMK a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi
Kar Oktató Kórháza 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes mennyiség /12 hónap
18. rész Tetrofosmin 75 amp.
A részletes szakmai követelményrendszer meghatározását a Közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Részenkénti ajánlat adható, az adott részen belüli teljes mennyiségre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a 16/2012 (II.16.) Korm. rendelet „A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól” szóló jogszabály 6. § (3) bekezdése alapján választhatja a legalacsonyabb ár alapján történő értékelés
módszerét.
II.2.1)
Elnevezés: 19. rész Perfúziós tüdőszcintigráfia
Rész száma: 19
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: BKMK a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi
Kar Oktató Kórháza 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes mennyiség /12 hónap
19. rész Perfúziós tüdőszcintigráfia 12 amp.
A részletes szakmai követelményrendszer meghatározását a Közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Részenkénti ajánlat adható, az adott részen belüli teljes mennyiségre.
(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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Ajánlatkérő a 16/2012 (II.16.) Korm. rendelet „A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól” szóló jogszabály 6. § (3) bekezdése alapján választhatja a legalacsonyabb ár alapján történő értékelés
módszerét.
II.2.1)
Elnevezés: 20. rész Csontvelő (RES) szcintigráfia
Rész száma: 20
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: BKMK a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi
Kar Oktató Kórháza 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes mennyiség /12 hónap
20. rész Csontvelő (RES) szcintigráfia 108 amp.
A részletes szakmai követelményrendszer meghatározását a Közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Részenkénti ajánlat adható, az adott részen belüli teljes mennyiségre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a 16/2012 (II.16.) Korm. rendelet „A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól” szóló jogszabály 6. § (3) bekezdése alapján választhatja a legalacsonyabb ár alapján történő értékelés
módszerét.
II.2.1)
Elnevezés: 21. rész Csontvelő immunszcintigráfia
Rész száma: 21
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: BKMK a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi
Kar Oktató Kórháza 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes mennyiség /12 hónap
21. rész Csontvelő immunszcintigráfia 4 jelzéshez
A részletes szakmai követelményrendszer meghatározását a Közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Részenkénti ajánlat adható, az adott részen belüli teljes mennyiségre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
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II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a 16/2012 (II.16.) Korm. rendelet „A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól” szóló jogszabály 6. § (3) bekezdése alapján választhatja a legalacsonyabb ár alapján történő értékelés
módszerét.
II.2.1)
Elnevezés: 22. rész SestaMIBI
Rész száma: 22
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: BKMK a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi
Kar Oktató Kórháza 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes mennyiség /12 hónap
22. rész SestaMIBI 12 amp.
A részletes szakmai követelményrendszer meghatározását a Közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Részenkénti ajánlat adható, az adott részen belüli teljes mennyiségre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a 16/2012 (II.16.) Korm. rendelet „A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól” szóló jogszabály 6. § (3) bekezdése alapján választhatja a legalacsonyabb ár alapján történő értékelés
módszerét.
II.2.1)
Elnevezés: 23. rész In vitro radioaktív reagensek
Rész száma: 23
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
33696400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: BKMK a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi
Kar Oktató Kórháza 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes mennyiség /12 hónap
23. rész In vitro radioaktív reagensek (A reagensekhez 3 db teljes automata radioimmunoassay rendszer
biztosítása szükséges.) 115.650 vizsgálati szám (beteg) az alábbiak szerint részletezve:
23/1.) FT4 31 000 vizsgálati szám (beteg)
23/2.) TSH 46 000 vizsgálati szám (beteg)
23/3.) FT3 6 500 vizsgálati szám (beteg)
23/4.) TRAK 550 vizsgálati szám (beteg)
23/5.) Atpo 3 700 vizsgálati szám (beteg)
23/6.) CEA 8 200 vizsgálati szám (beteg)
23/7.) CA 15-3 4 400 vizsgálati szám (beteg)
23/8.) CA 125 4 500 vizsgálati szám (beteg)
23/9.) CA 19-9 4 200 vizsgálati szám (beteg)
23/10.) AFP 1 600 vizsgálati szám (beteg)
23/11.) Free-beta HCG* 2 500 vizsgálati szám (beteg)
23/12.) PAPP-A* 2 500 vizsgálati szám (beteg)
A részletes szakmai követelményrendszer meghatározását a Közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Részenkénti ajánlat adható, az adott részen belüli teljes mennyiségre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a 16/2012 (II.16.) Korm. rendelet „A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól” szóló jogszabály 6. § (3) bekezdése alapján választhatja a legalacsonyabb ár alapján történő értékelés
módszerét.
II.2.1)
Elnevezés: 24. rész Ízületi terápiás radiofarmakonok
Rész száma: 24
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: BKMK a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi
Kar Oktató Kórháza 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes mennyiség /12 hónap
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24. rész Ízületi terápiás radiofarmakonok 109 kezelésre, az alábbiak szerint részletezve:
24/1.) Térdízületi radiosynovectomiára alkalmas radiofarmakon 25 kezelésre
24/2.) Közepes ízületek kezelésére alkalmas radiofarmakon 84 kezelésre
A részletes szakmai követelményrendszer meghatározását a Közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Részenkénti ajánlat adható, az adott részen belüli teljes mennyiségre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a 16/2012 (II.16.) Korm. rendelet „A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól” szóló jogszabály 6. § (3) bekezdése alapján választhatja a legalacsonyabb ár alapján történő értékelés
módszerét.
II.2.1)
Elnevezés: 25. rész Pozitron sugárzó izotóp (18F-FDG)
Rész száma: 25
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: BKMK a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi
Kar Oktató Kórháza 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes mennyiség /12 hónap
25. rész Pozitron sugárzó izotóp (18F-FDG) 95 db, az alábbiak szerint részletezve:
25/1.) 18F-FDG 132 mCi (4884 MBq) 2 db
25/2.) 18F-FDG 168 mCi (6216 MBq) 2 db
25/3.) 18F-FDG 212 mCi (7844 MBq) 49 db
25/4.) 18F-FDG 278 mCi (10286 MBq) 40 db
25/5.) 18F-FDG 366 mCi (13542 MBq) 2 db
A részletes szakmai követelményrendszer meghatározását a Közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Részenkénti ajánlat adható, az adott részen belüli teljes mennyiségre.
(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
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a 16/2012 (II.16.) Korm. rendelet „A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól” szóló jogszabály 6. § (3) bekezdése alapján választhatja a legalacsonyabb ár alapján történő értékelés
módszerét.
II.2.1)
Elnevezés: 26. rész Germanium-68 kalibráló sugárf. készlet
Rész száma: 26
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: BKMK a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi
Kar Oktató Kórháza 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes mennyiség /12 hónap
26. rész Germanium-68 kalibráló sugárforrás készlet SIEMENS Biograph mCT.S scannerhez 3db az alábbiak szerint
részletezve:
26/1.) Ge-68 hengerforrás (átmérő: 20 cm, hosszúság: 27 cm) max.92,5 MBq 1 db
26/2.) Ge-68 vonalforrás max. 46,25 MBq/forrás 2 db
A részletes szakmai követelményrendszer meghatározását a Közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Részenkénti ajánlat adható, az adott részen belüli teljes mennyiségre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a 16/2012 (II.16.) Korm. rendelet „A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól” szóló jogszabály 6. § (3) bekezdése alapján választhatja a legalacsonyabb ár alapján történő értékelés
módszerét.
II.2.1)
Elnevezés: 27. rész Brachyter.zárt sugárforrás (Iridium 192)
Rész száma: 27
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: BKMK a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi
Kar Oktató Kórháza 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Teljes mennyiség /12 hónap
27. rész Brachyterápiás zárt sugárforrás (Iridium 192) 3 db:
Forrás típusa: Ir-192 GAMMAMED PLUS HDR 0,9 mm Termékkód: 12000680 (DRN 07724) Varian special form Drg
number: GM232.02-000-SFC maximum aktivitás 555 GBq 3 db
A részletes szakmai követelményrendszer meghatározását a Közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Részenkénti ajánlat adható, az adott részen belüli teljes mennyiségre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a 16/2012 (II.16.) Korm. rendelet „A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól” szóló jogszabály 6. § (3) bekezdése alapján választhatja a legalacsonyabb ár alapján történő értékelés
módszerét.
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 094 - 258922
(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: 1 Elnevezés: 1. rész 99mTc-generátor 12,9 GBq és 16-21 GBq
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: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MEDINSPECT Egészségügyi - Környezetvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10732425213
Postai cím: Csipányok Utca 2
Város: Fót
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2151
Ország: Magyarország
E-mail: pereczesj@medinspect.hu
Telefon: +36 27537340
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 27537341
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: 15033000,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
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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: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 2. rész 131-I NaI oldat 200 MBq
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: 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: IZOTÓP INTÉZET Kutató, Fejlesztő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10807262243
Postai cím: Konkoly-Thege Miklós Út 29-33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
E-mail: kereskedelem@izotop.hu
Telefon: +36 13922577
Internetcím(ek): (URL) www.izotop.hu
Fax: +36 13959247
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 250020,00
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: 3. rész 131-I NaI terápiás kapszula 150 MBq
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: 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: IZOTÓP INTÉZET Kutató, Fejlesztő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10807262243
Postai cím: Konkoly-Thege Miklós Út 29-33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
E-mail: kereskedelem@izotop.hu
Telefon: +36 13922577
Internetcím(ek): (URL) www.izotop.hu
Fax: +36 13959247
A nyertes ajánlattevő kkv nem
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: 41450,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: 4. rész 131-I NaI terápiás kapszula 200 MBq
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: 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: IZOTÓP INTÉZET Kutató, Fejlesztő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10807262243
Postai cím: Konkoly-Thege Miklós Út 29-33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
E-mail: kereskedelem@izotop.hu
Telefon: +36 13922577
Internetcím(ek): (URL) www.izotop.hu
Fax: +36 13959247
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A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 42100,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: 5. rész 131-I NaI terápiás kapszula 250 MBq
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: 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: IZOTÓP INTÉZET Kutató, Fejlesztő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10807262243
Postai cím: Konkoly-Thege Miklós Út 29-33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
E-mail: kereskedelem@izotop.hu
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Telefon: +36 13922577
Internetcím(ek): (URL) www.izotop.hu
Fax: +36 13959247
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 42750,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: 6. rész 131-I NaI terápiás kapszula 300 MBq
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: 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: IZOTÓP INTÉZET Kutató, Fejlesztő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10807262243
Postai cím: Konkoly-Thege Miklós Út 29-33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
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Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
E-mail: kereskedelem@izotop.hu
Telefon: +36 13922577
Internetcím(ek): (URL) www.izotop.hu
Fax: +36 13959247
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 173600,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7 Rész száma: 7 Elnevezés: 7. rész 131-I NaI terápiás kapszula 350 MBq
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: 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: IZOTÓP INTÉZET Kutató, Fejlesztő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10807262243
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Postai cím: Konkoly-Thege Miklós Út 29-33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
E-mail: kereskedelem@izotop.hu
Telefon: +36 13922577
Internetcím(ek): (URL) www.izotop.hu
Fax: +36 13959247
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 176200,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 8 Rész száma: 8 Elnevezés: 8. rész 131-I NaI terápiás kapszula 400 MBq
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: 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
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Hivatalos név: IZOTÓP INTÉZET Kutató, Fejlesztő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10807262243
Postai cím: Konkoly-Thege Miklós Út 29-33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
E-mail: kereskedelem@izotop.hu
Telefon: +36 13922577
Internetcím(ek): (URL) www.izotop.hu
Fax: +36 13959247
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 44700,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 9 Rész száma: 9 Elnevezés: 9. rész 131-MIBG 40 MBq
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: 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
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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: IZOTÓP INTÉZET Kutató, Fejlesztő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10807262243
Postai cím: Konkoly-Thege Miklós Út 29-33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
E-mail: kereskedelem@izotop.hu
Telefon: +36 13922577
Internetcím(ek): (URL) www.izotop.hu
Fax: +36 13959247
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 148800,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 10 Rész száma: 10 Elnevezés: 10. rész Csontmetasztázis terápiára alk. radiof.
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: 1
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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: IZOTÓP INTÉZET Kutató, Fejlesztő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10807262243
Postai cím: Konkoly-Thege Miklós Út 29-33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
E-mail: kereskedelem@izotop.hu
Telefon: +36 13922577
Internetcím(ek): (URL) www.izotop.hu
Fax: +36 13959247
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 150000,00
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: 11 Rész száma: 11 Elnevezés: 11. rész Veseszcintigráfia
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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2022/09/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: IZOTÓP INTÉZET Kutató, Fejlesztő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10807262243
Postai cím: Konkoly-Thege Miklós Út 29-33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
E-mail: kereskedelem@izotop.hu
Telefon: +36 13922577
Internetcím(ek): (URL) www.izotop.hu
Fax: +36 13959247
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 79110,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 12 Rész száma: 12 Elnevezés: 12. rész Kamera renográfia (DTPA)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
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Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/09/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: IZOTÓP INTÉZET Kutató, Fejlesztő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10807262243
Postai cím: Konkoly-Thege Miklós Út 29-33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
E-mail: kereskedelem@izotop.hu
Telefon: +36 13922577
Internetcím(ek): (URL) www.izotop.hu
Fax: +36 13959247
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 194292,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 13 Rész száma: 13 Elnevezés: 13. rész Kolloid májszcintigráfia
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:
2022/09/13 (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: IZOTÓP INTÉZET Kutató, Fejlesztő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10807262243
Postai cím: Konkoly-Thege Miklós Út 29-33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
E-mail: kereskedelem@izotop.hu
Telefon: +36 13922577
Internetcím(ek): (URL) www.izotop.hu
Fax: +36 13959247
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 23388,00
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
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A szerződés száma: 14 Rész száma: 14 Elnevezés: 14. rész Choleszcintigráfia
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: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: IZOTÓP INTÉZET Kutató, Fejlesztő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10807262243
Postai cím: Konkoly-Thege Miklós Út 29-33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
E-mail: kereskedelem@izotop.hu
Telefon: +36 13922577
Internetcím(ek): (URL) www.izotop.hu
Fax: +36 13959247
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 184716,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
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Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 15 Rész száma: 15 Elnevezés: 15. rész HDP
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: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MEDINSPECT Egészségügyi - Környezetvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10732425213
Postai cím: Csipányok Utca 2
Város: Fót
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2151
Ország: Magyarország
E-mail: pereczesj@medinspect.hu
Telefon: +36 27537340
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 27537341
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: 2520000,00
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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Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 16 Rész száma: 16 Elnevezés: 16. rész Agyi vérátfolyás SPECT
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: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: IZOTÓP INTÉZET Kutató, Fejlesztő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10807262243
Postai cím: Konkoly-Thege Miklós Út 29-33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
E-mail: kereskedelem@izotop.hu
Telefon: +36 13922577
Internetcím(ek): (URL) www.izotop.hu
Fax: +36 13959247
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 588120,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 17 Elnevezés: 17. rész In vitro leukocyta jelzés és prep. eszk.
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 - 009167 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 18 Rész száma: 18 Elnevezés: 18. rész Tetrofosmin
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: 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: IZOTÓP INTÉZET Kutató, Fejlesztő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10807262243
Postai cím: Konkoly-Thege Miklós Út 29-33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
E-mail: kereskedelem@izotop.hu
Telefon: +36 13922577
Internetcím(ek): (URL) www.izotop.hu
Fax: +36 13959247
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2281500,00
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
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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: 19 Elnevezés: 19. rész Perfúziós tüdőszcintigráfia
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 - 009167 (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:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 20 Elnevezés: 20. rész Csontvelő (RES) szcintigráfia
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
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x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 009167 (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:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 21 Rész száma: 21 Elnevezés: 21. rész Csontvelő immunszcintigráfia
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: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
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Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MEDINSPECT Egészségügyi - Környezetvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10732425213
Postai cím: Csipányok Utca 2
Város: Fót
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2151
Ország: Magyarország
E-mail: pereczesj@medinspect.hu
Telefon: +36 27537340
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 27537341
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: 835600,00
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: 22 Rész száma: 22 Elnevezés: 22. rész SestaMIBI
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)
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V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: IZOTÓP INTÉZET Kutató, Fejlesztő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10807262243
Postai cím: Konkoly-Thege Miklós Út 29-33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
E-mail: kereskedelem@izotop.hu
Telefon: +36 13922577
Internetcím(ek): (URL) www.izotop.hu
Fax: +36 13959247
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 234558,00
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: 23 Rész száma: 23 Elnevezés: 23. rész In vitro radioaktív reagensek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
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V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/09/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Buda Labor Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24227333213
Postai cím: Álmos fejedelem Utca 27.
Város: Diósd
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2049
Ország: Magyarország
E-mail: info@budalabor.hu
Telefon: +36 14240960
Internetcím(ek): (URL) www.budalabor.hu
Fax: +36 12262064
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: 97926000,00
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: 24 Rész száma: 24 Elnevezés: 24. rész Ízületi terápiás radiofarmakonok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
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Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/09/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MEDINSPECT Egészségügyi - Környezetvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10732425213
Postai cím: Csipányok Utca 2
Város: Fót
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2151
Ország: Magyarország
E-mail: pereczesj@medinspect.hu
Telefon: +36 27537340
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 27537341
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: 5388000,00
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
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A szerződés száma: Rész száma: 25 Elnevezés: 25. rész Pozitron sugárzó izotóp (18F-FDG)
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 009167 (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: 26 Rész száma: 26 Elnevezés: 26. rész Germanium-68 kalibráló sugárf. készlet
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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2022/09/13 (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: IZOTÓP INTÉZET Kutató, Fejlesztő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10807262243
Postai cím: Konkoly-Thege Miklós Út 29-33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
E-mail: kereskedelem@izotop.hu
Telefon: +36 13922577
Internetcím(ek): (URL) www.izotop.hu
Fax: +36 13959247
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5829220,00
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: 27 Rész száma: 27 Elnevezés: 27. rész Brachyter.zárt sugárforrás (Iridium 192)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
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Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/09/13 (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: Varian Medical Systems Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23567818243
Postai cím: Csörsz Utca 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
E-mail: eszter.thoman@varian.com
Telefon: +36 15012600
Internetcím(ek): (URL) www.varian.com
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9865440,00
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: sugárforrás szállítás,
tárolás
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
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17 - 17. rész In vitro leukocyta jelzés és prep. eszk. számú és elnevezésű részben a következő
eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra: kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75.
§ (1) bekezdés b) pont].;
19 - 19. rész Perfúziós tüdőszcintigráfia számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi
indok(ok) kerültek kiválasztásra: kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b)
pont].;
20 - 20. rész Csontvelő (RES) szcintigráfia számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi
indok(ok) kerültek kiválasztásra: kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b)
pont].;
25 - 25. rész Pozitron sugárzó izotóp (18F-FDG) számú és elnevezésű részben a következő
eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra: nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a)
pont].;
Érvényes ajánlattevők :
Buda Labor Kft. (2049 Diósd, Álmos fejedelem u. 27.) adószám: 24227333-2-13
IZOTÓP INTÉZET Kft. (1121 Budapest, Konkoly-Thege M.út 29-33.) adószám: 10807262-2-43
MEDINSPECT Kft. (2151 Fót, Csipányok u. 2.) adószám: 10732425-2-13
Varian Medical Systems Hungary Kft. (1124 Budapest, Csörsz u. 45.) adószám: 23567818-2-43
Érvénytelen ajánlattevő :
MEDI-RADIOPHARMA KFT (2030 Érd, Szamos u. 10-12.) adószám: 12090503-4-13
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
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Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (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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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (20350/2022)
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: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Nemzeti azonosítószám: 15837501205
Postai cím: Szentpéteri Kapu 72-76.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czaga János András
Telefon: +36 705130891
E-mail: czaga.beszir@bazmkorhaz.hu
Fax: +36 46323694
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bazmkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bazmkorhaz.hu
Hivatalos név: Almási Balogh Pál Kórház
Nemzeti azonosítószám: 15822631205
Postai cím: Béke Utca 1-3
Város: Ózd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czaga János András
Telefon: +36 705130891
E-mail: czaga.beszir@bazmkorhaz.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://hosp.ozd.hu/korhazozd/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
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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: Sebészeti vágó és koaguláló eszközök besz. 2022
Hivatkozási szám: EKR000280992022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

162

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33169000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Sebészeti vágó és koaguláló eszközök beszerzése a BAZ. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
(irányító megyei intézmény) és az Almási Balogh Pál Kórház (3600 Ózd Béke utca 1-3.) részére.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 98324096,00 (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: Bipoláris ollók és kábelek nyitott műtétekhez
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
33169000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktatókórház
3526 Miskolc; Szentpéteri kapu 72-76.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A BAZ. Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház részére pajzsmirigy és emlő műtéthez, valamint nyitott hasi és
mellkasi műtéthez javasolt sebészeti vágó és koaguláló eszközök beszerzése.
Bipoláris ollók és kábelek nyitott műtétekhez, összesen 12 db, az alábbi részletezés szerint:
1. Bipoláris olló 180 mm - es 1 db
2. Bipoláris olló 230 mm - es 5 db
3. Bipoláris olló 280 mm - es 1 db
4. STORZ, vagy azzal egyenértékű csatlakozó kábel 5 m -es 5 db
Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás 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 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.2.13) Európai uniós alapokra 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: GEN 11 generátorral kompatibilis eszközök
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33169000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktatókórház
3526 Miskolc; Szentpéteri kapu 72-76.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A BAZ. Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház részére sebészeti vágó és koaguláló eszközök beszerzése.
A megajánlott fogyóeszköznek kompatibilisnek kell lenniük Ajánlatkérő tulajdonában álló GEN 11 típusú, vagy
azzal egyenértékű generátorokkal. Az ajánlati részen belül ajánlattevő által megajánlott termékeknek egymással
teljes mértékben kompatibilisnek kell lenniük a rendszerben történő alkalmazásra hivatkozással. A generátor
UH adaptere és a piezzo elektromos kristály között semmilyen eszköz nem helyezhető el. Ajánlattevőnek be kell
nyújtani ajánlatával egyidejűleg a GEN 11 típusú generátor gyártójától származó igazolást, amely tanúsítja, hogy
az ajánlattevő által megajánlott fogyóanyagok kompatibilisek a készülékkel.
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Mindösszesen 598 db eszköz az alábbi részletezés szerint:
1. Laparoszkópos szett 34-36 cm - es ollóval 400 db
2. UH endoszkópos olló beépített piezzo elektromos kristállyal, 36 cm-es 12 db
3. UH endoszkópos olló tapadásgátló bevonattal, 36 cm-es 8 db
4. UH kézieszköz 20-23 cm - es 55 db
5. Szürke színű piezzo elektromos kristály 1 db
6. UH kézieszköz 8-10 cm - es 100 db
7. Kék színű piezzo elektromos kristály 1 db
8. Fejlett bipoláris olló 34-37 cm - es 1 db
9. Fejlett bipoláris olló 19-21 cm - es 20 db
Az ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás 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 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.2.13) Európai uniós alapokra 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: USG-410 generátorral kompatibilis eszközök
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33169000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktatókórház
3526 Miskolc; Szentpéteri kapu 72-76.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A BAZ. Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház részére sebészeti vágó és koaguláló eszközök beszerzése.
A megajánlott fogyóeszköznek kompatibilisnek kell lenni Ajánlatkérő tulajdonában álló USG-410 típusú, vagy
azzal egyenértékű generátorokkal. Az ajánlati részen belül ajánlattevő által megajánlott termékeknek egymással
teljes mértékben kompatibilisnek kell lenniük a rendszerben történő alkalmazásra hivatkozással. A generátor és a
transducer között semmilyen eszköz nem helyezhető el. Ajánlattevőnek be kell nyújtani ajánlatával egyidejűleg a
USG-410 típusú generátor gyártójától származó igazolást, amely tanúsítja, hogy az ajánlattevő által megajánlott
fogyóanyagok kompatibilisek a készülékkel.
Mindösszesen 102 db eszköz az alábbi részletezés szerint:
1. Laparoszkópos szett 34-36 cm - es ollóval 80 db
2. Nyitott kézieszköz 19-21 cm - es 1 db
3. Transducer 1 db
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4. Nyitott kézieszköz 8-10 cm - es 20 db
Az ajánlatkérő által az elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás 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 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.2.13) Európai uniós alapokra 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: Valleylab elektroseb. generátor kompatibilis eszk.
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33169000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Almási Balogh Pál Kórház
3600 Ózd, Béke utca 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Almási Balogh Pál Kórház (3600 Ózd Béke utca 1-3.) részére sebészeti vágó és koaguláló eszközök beszerzése.
A megajánlott fogyóeszköznek kompatibilisnek kell lenniük az Intézmény tulajdonában álló Valleylab típusú,
vagy azzal egyenértékű elektrosebészeti generátorral. Az ajánlati részen belül ajánlattevő által megajánlott
termékeknek egymással teljes mértékben kompatibilisnek kell lenniük a rendszerben történő alkalmazásra
hivatkozással.
Mindösszesen 142 db eszköz az alábbi részletezés szerint:
1. Fejlett bipoláris érhegesztő nyitott hasi műtétekhez 7 db
2. Fejlett bipoláris érhegesztő laparoscopos műtétekhez 4 db
3. Fejlett bipoláris érhegesztő nyitott pajzsmirigy műtétekhez 5 db
4. REM negatív elektróda 100 db
5. REM negatív elektródához kábel 2 db
6. Többször használatos, billenőkapcsolós diatermiás kés 20 db
7. Összekötő kábel laparoszkópos monopoláris elektrosebészeti eszközökhöz 2 db
8. Összekötő kábel laparoszkópos bipoláris fogóhoz 2 db
Az ajánlatkérő által az elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás 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:
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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.2.13) Európai uniós alapokra 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: EMED 400 elektroseb. generátor kompatibilis eszk.
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33169000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Almási Balogh Pál Kórház
3600 Ózd, Béke utca 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Almási Balogh Pál Kórház (3600 Ózd Béke utca 1-3.) részére sebészeti vágó és koaguláló eszközök beszerzése.
A megajánlott fogyóeszköznek kompatibilisnek kell lenniük az Intézmény tulajdonában álló EMED 400 típusú,
vagy azzal egyenértékű elektrosebészeti generátorral. Az ajánlati részen belül ajánlattevő által megajánlott
termékeknek egymással teljes mértékben kompatibilisnek kell lenniük a rendszerben történő alkalmazásra
hivatkozással.
Mindösszesen 52 db eszköz az alábbi részletezés szerint:
1. Többszörhasználatos negatív elektródához összekötő kábel 2 db
2. Egyszerhasználatos negatív elektróda 50 db
Az ajánlatkérő által az elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás 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 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.2.13) Európai uniós alapokra 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: ERBE ICC 200 elektroseb. gen. kompatibilis eszk.
Rész száma: 6
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33169000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Almási Balogh Pál Kórház
3600 Ózd, Béke utca 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Almási Balogh Pál Kórház (3600 Ózd Béke utca 1-3.) részére sebészeti vágó és koaguláló eszközök beszerzése.
A megajánlott fogyóeszköznek kompatibilisnek kell lenniük az Intézmény tulajdonában álló ERBE ICC 200 típusú,
vagy azzal egyenértékű elektrosebészeti generátorral. Az ajánlati részen belül ajánlattevő által megajánlott
termékeknek egymással teljes mértékben kompatibilisnek kell lenniük a rendszerben történő alkalmazásra
hivatkozással.
Mindösszesen 13 db eszköz az alábbi részletezés szerint:
1. Többszörhasználatos negatív elektródához összekötő kábel 2 db
2. Kétkapcsolós, monopoláris diatermiás kés 1 db
3. Negatív elektróda 1 db
4. Diatermiás késbe illeszthető monopoláris hurokelektróda 15*15 mm 3 db
5. Diatermiás késbe illeszthető monopoláris hurokelektróda 20*20 mm 3 db
6. Diatermiás késbe illeszthető monopoláris hurokelektróda 20*25 mm 3 db
Az ajánlatkérő által az elvárt minimum paramétereket a csatolt műszaki leírás 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 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.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
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Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 095 - 261717
(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: Bipoláris ollók és kábelek nyitott műtétekhez
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:
2022/09/19 (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: Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10495177244
Postai cím: Nagyenyed Utca 8-14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
E-mail: ahorvat1@its.jnj.com
Telefon: +36 18842844
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Internetcím(ek): (URL) https://www.jnj.com/
Fax: +36 18842758
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1015000,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: GEN 11 generátorral kompatibilis eszközök
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:
2022/09/19 (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: Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10495177244
Postai cím: Nagyenyed Utca 8-14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1123
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Ország: Magyarország
E-mail: ahorvat1@its.jnj.com
Telefon: +36 18842844
Internetcím(ek): (URL) https://www.jnj.com/
Fax: +36 18842758
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 77689900,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: USG-410 generátorral kompatibilis eszközök
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:
2022/09/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Anamed Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10737956242
Postai cím: Kőszeg Utca 29.
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Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@anamed.hu
Telefon: +36 12209236
Internetcím(ek): (URL) www.anamed.hu
Fax: +36 12215531
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: 16992796,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Valleylab elektroseb. generátor kompatibilis eszk.
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:
2022/09/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12070907243
Postai cím: Bocskai Út 134-146
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@medtronic.com
Telefon: +36 302108688
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18890699
A nyertes ajánlattevő 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: 2626400,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 5 Elnevezés: EMED 400 elektroseb. generátor kompatibilis eszk.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 009613 (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
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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: ERBE ICC 200 elektroseb. gen. kompatibilis eszk.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 009613 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015. (XI.02.) MvM rendelet 18. §
a) ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
5. és 6. rész: nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont];
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószáma:
1. rész: Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft. (1123
Budapest Nagyenyed Utca 8-14.) adószám: 10495177-2-44
2. rész: Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft. (1123
Budapest Nagyenyed Utca 8-14.) adószám: 10495177-2-44
3. rész: Anamed Kft (1144 Budapest Kőszeg Utca 29.) adószám: 10737956-2-42
4. rész: Medtronic Hungária Ker. Kft (1113 Budapest Bocskai Út 134-146.) adószám: 12070907-2-43
c) az ajánlattevők neve, címe és adószáma, részajánlat-tétel lehetősége esetén részenkénti bontásban;
1. rész: Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft. (1123
Budapest Nagyenyed Utca 8-14.) adószám: 10495177-2-44
2. rész: Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft. (1123
Budapest Nagyenyed Utca 8-14.) adószám: 10495177-2-44
3. rész: Anamed Kft (1144 Budapest Kőszeg Utca 29.) adószám: 10737956-2-42
4. rész: Medtronic Hungária Ker. Kft (1113 Budapest Bocskai Út 134-146.) adószám: 12070907-2-43
d.) Az Ajánlatkérő az eljárás során nem vett figyelembe környezetvédelmi vagy szociális 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:
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Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 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:
2022/09/21 (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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Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (19474/2022)
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: Takács Zoltán
Telefon: +36 304698228
E-mail: beszerzes@dkuzrt.hu
Fax: +36 304698228
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.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: Központi beszerző
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: A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján alapján végzett központosított
közbeszerzés.
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II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: KGR IKM modul support szolgáltatás
Hivatkozási szám:
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:
Keretmegállapodás kötése a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerzőszervezet
feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve aközpontosított
közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények részére a Költségvetési GazdálkodásiRendszer (KGR)
alrendszerék képező Intézményi Könyvelési Modul (IKM) szoftverelemeinek támogatási,jogszabálykövetési és
fejlesztési feladatainak ellátására.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 120914300 (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 KM01KGR17 keretmegállapodás alapján 2021. évben megvalósított közbeszerzésekről
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72260000-5
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 KM01KGR17 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és megrendelések során
alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
Alkotmányvédelmi Hivatal
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Állampusztai Országos Büntetás-Végrehajtási Intézet
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága
Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Baranya Megyei Szakképzési Centrum
Belügyminisztérium (BM)
Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt.
BME Üzemeltető és Műszaki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
Budapesti Fegyház és Börtön
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal
Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet
Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtás Intézet
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Heves Megyei Szakképzési Centrum
HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Kalocsai Fegyház és Börtön
Kiskunhalasi Országos Bv. Intézet
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF)
Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Könyvtár
Külgazdasági és Külügyminisztérium Külképviseletek Igazgatása
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Magyar Állami Operaház
Magyar Államkincstár
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE)
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
Magyar Nemzeti Levéltár
Magyar Nemzeti Múzeum
Magyarságkutató Intézet

179

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.188

180

Magyar Természettudományi Múzeum
Márianosztrai Fegyház és Börtön
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti Információs Központ
Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti Védelmi Szolgálat
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nógrád Megyei Kormányhivatal
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ)
Országos Széchényi Könyvtár
Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága
Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
Pénzügyminisztérium
Pesti Magyar Színház
Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Repülőtéri Rendőr Igazgatóság
Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Sopronkőhidai Fegyház és Börtön
Folyt. 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
közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve
tartalmazza a hirdetménnyel érintett időtartam alatt kötött 94 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 igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pont folytatása
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Szegedi Fegyház és Börtön, Szeged
Szerencsejáték Felügyelet
Szombathelyi Országos BV Intézet
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság
Technológiai és Ipari Minisztérium
Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
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Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
Vas Megyei Kormányhivatal
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
Volánbusz Zrt.
Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Zala Megyei Kormányhivatal
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 ajánlattevő:
GriffSoft Informatikai Zrt. (1041 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71., 12573936-2-41)
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 148 - 306699
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
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A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tájékoztató a KM01KGR17 keretmegállapodás alapján 2021. évben
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: 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: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: GriffSoft Informatikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Görgey Artúr utca 69-71.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1041
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: 120914300
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 120914300
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
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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:
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § szerinti adatok:
1. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
GriffSoft Informatikai Zrt. (1041 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71., 12573936-2-41)
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén
részenkénti bontásban;
GriffSoft Informatikai Zrt. (1041 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71., 12573936-2-41)
A tájékoztató a 2021.évben megvalósított versenyújranyításokról és közvetlen megrendelésekről szól a
KM01KGR17. 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: 1025
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: 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: 1025
Ország: HU
Telefon: +3618828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (éééé/hh/nn)
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Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány (20253/2022)
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: Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: 19306500107
Postai cím: Táncsics Mihály Utca 1/A
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Kitti
Telefon: +36 25551194
E-mail: alapitvany@uniduna.hu
Fax: +36 25551194
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.uniduna.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.uniduna.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: vagyonkezelő alapítvány
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Dunaújvárosi Egyetem F épület korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR001102952022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

186

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Dunaújvárosi Egyetem F épület korszerűsítési generálkivitelezési munkái
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: Dunaújvárosi Egyetem F épület korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45210000-2

Kiegészítő szójegyzék

45214200-2
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Dunaújvárosi Egyetem, 2400 Dunaújváros Táncsics Mihály utca
1/a. szám alatti F épület, (Dunaújváros belterület 112 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Dunaújvárosi Egyetem F épület korszerűsítésének generálkivitelezési munkái.
A Dunaújvárosi Egyetem épületei között a főépület az egyetlen eredeti "szocreál" épület. Hosszfőfalas
szerkezetű, kisméretű falazott tégla teherhordó falakkal, téglabetétes (Bohn) vasbeton födémekkel, faszerkezetű
magastetővel. Az épület pince, földszint, két emelet és a beépített tetőtérre tagozódik. A pincében jobbára
irattárak, kiegészítő helyiségek és büfé található, a felsőbb szinteken irodák, tárgyalók és oktatási termek
helyezkednek el. A tornaterem épülete egy traktusú, hosszfőfalas, vasbeton alul-felül bordás monolit vasbeton
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födém, fa fedélszerkezettel. A tornateremhez kapcsolódnak az öltözőhelyiségek, amelyek korszerűsítése is jelen
közbeszerzés tárgyába tartozik.
Az épület valamennyi helyisége új padlóburkolatot és álmennyezetet kap. Teljesen újra épül a gépészeti- és
elektromos rendszer. A vizesblokkok minden szinten teljesen (válaszfalak, burkolatok, szaniter) újraépítendőek.
A padlófűtéssel érintett területen a beton aljzat is elbontandó. A pince teljes területén utólagos talajnedvesség
elleni szigetelés alakítandó ki, padlón és az oldalfalon a mennyezetig, körben fúrt-injektált falszigeteléssel
kombinálva.
Helyi építészeti értékként fő struktúrája megóvandó, lehetőség szerint megtartandó. A Campus épületének teljes
körű külső-belső renoválása, modernizálása során építési engedélyhez kötött tevékenység nem szükséges. A
külső átalakítással valamennyi homlokzati elem érintett: A tetőszerkezet teljes egészében elbontandó, eredeti
formában és méretben épül vissza, korszerű rétegrendi kialakítással, a héjazata cserép lesz. A homlokzati falazat
15 cm vastag ásványgyapot hőszigetelő réteget kap, korszerű vékonyvakolatrendszerrel. Ezáltal az ereszképzés, a
tagozatok, ablakkeretezések újraépítendők hőszigetelő habanyagból, "kőpaszta" felülettel, az eredeti formában,
csak 15 cm-rel az eredeti sík előtt. A bejárati íves homlokzatszakaszon nem tervezünk hőszigetelést, az eredeti
helyen és geometriában újítandóak, pótolandóak a kő-, műkő tagozatok keretezések.
A tetőtérben lévő gépészetet teljes egészében felszámoljuk, helyreállítva az eredeti tetősíkot. A tetősíkablakok
új elosztásban, új méretben továbbra is szükségesek a beépített funkciók miatt. A tornaterem tetőtérbe kerülő
gépészet szükségszerűen néhány megjelenő elemet eredményez a tetőn, valamint egy áttört zsalus felület kerül
még a tornaterem tetejére. Egyebekben ez az épületrész részletképzése, tagozatai, nyílászárói és színezése is a
főépülettel azonos módon készül.
A generálkivitelezés tárgyát képezi az épület gyengeáramú hálózatának, vagyonvédelmi és kamerarendszerének
kiépítése is, amely önálló szerverterem funkciójú helyiséget is tartalmaz. Az épület korszerűsítésének része
a minimum 1500 felhasználót kiszolgálni képes smart control megoldások bevezetése, amelynek részletes
megtervezése, kivitelezése, illesztése a közbeszerzés tárgyát képezi
A tervezett épület hasznos alapterülete összesen 6 404 m2
Az épület szintjei: alagsor, földszint, 1-2-tetőtér
A tervezett építménymagasság 13,05 m (legmagasabb pont 17,63 m)
Az építmény rendeltetése: oktatási intézmény.
A tervezett építési tevékenységek (nem kimerítő felsorolás):
• homlokzat szigetelés (15 cm ásványgyapot) 2 664 m2
• esztrich 3 509 m2
• álmennyezet építés 4 323 m2
• homlokzati nyílászáró 625 m2
• tetőszerkezet készítés 2 105 m2
• tetősíkablak beépítés 219 m2
• utólagos talajnedvesség elleni szigetelés 1 720 m2
• tornaterem sportpadló 281 m2
• akadálymentes lift (1000 kg/13 fő)
A munka nem építési engedély köteles tevékenység.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a kivitelezési tervdokumentáció elkészítése is.
A részletes műszaki feltételeket és feladatokat a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Az M2.1) alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É
jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (hónap,
min.0-max. 60 hó) 10
2 2. Az M2.2) alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság
megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (hónap, min.0-max. 60
hó) 10
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3 3. Az M2.3) alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság
megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (hónap, min.0-max. 60
hó) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Főbejárati ajtó cseréje, 147 db tetőtéri ablak cseréje, rezes gyengeáramú hálózat
kialakítása, 209 db homlokzati hőszigetelt nyílászáró beépítése, 19 db tűzgátló ajtó beépítése, belső ablak
könyöklők elhelyezése, rácsok, korlátok, kerítések bontása, javítása, visszaszerelése
Az opció mennyiége nem éri el a teljes mennyiség 30 %-át.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési módszert
alkalmazza: az ár esetén a fordított, a minőségi szempontok esetén az egyenes arányosítás, a használt képleteket
és részletes leírást az útmutató tartalmazza. A szempontonként kiosztható pontszám 0-10.
A II.2.7. pontban megadott időtartam 400 naptári nap a munkaterület átadásától számítva (nem munkanap)
A kiviteli tervdokumentáció átadásának határideje: a szerződés hatályba lépését követően 150 naptári nap
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 152 - 433729
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
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A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Dunaújvárosi Egyetem F épület korszerűsítése
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 - 015693 (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 az eljárást a Kbt. 53. § (1) bekezdés alapján visszavonta.
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. § 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:
2022/09/21 (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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IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (20548/2022)
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: IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 23083185244
Postai cím: Váci Út 133
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Boros Réka
Telefon: +36 30012 8806
E-mail: reka.boros@idomsoft.hu
Fax: +36 17950447
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://idomsoft.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: 100 % -os közvetett állami tulajdonban álló gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Informatika
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Atlassian vagy azzal egyenértékű licencek besz.
Hivatkozási szám: EKR001330072022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

193

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az eljárás tárgya: Atlassian vagy azzal egyenértékű licencek beszerzése belső folyamatok támogatása céljából . (A
karakterkorlát miatt az eljárás elnevezése jelen pontban került teljeskörűen megadásra.)
Atlassian vagy azzal egyenértékű licencek beszerzése belső folyamatok támogatása céljából a műszaki leírásban
foglaltak szerint kötelezően lehívandó és opciós termékekre vonatkozóan.
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: Atlassian vagy azzal egyenértékű licencek besz.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1138 Budapest, Váci út 133. E épület
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Megnevezés és mennyiség
Jira Software (Data Center) 1000 Users (felhasználók): Commercial Term License / 1 year (év) - 1 db.
Configuration Manager for Jira (CMJ) Data Center for Jira Software (Data Center) 1000 Users (felhasználók):
Commercial Term License - 1 db.
Dynamic Forms for Jira Data Center for Jira Software (Data Center) 1000 Users (felhasználók): Commercial Term
License - 1 db.
Email This Issue Data Center for Jira Software (Data Center) 1000 Users (felhasználók): Commercial Term License - 1
db.
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Extension for Jira Service Management Data Center for Jira Software (Data Center) 1000 Users (felhasználók):
Commercial Term License - 1 db.
Jira Misc Workflow Extensions (JMWE) Data Center for Jira Software (Data Center) 1000 Users (felhasználók):
Commercial Term License - 1 db.
JSU Automation Suite for Jira Workflows Data Center for Jira Software (Data Center) 1000 Users (felhasználók):
Commercial Term License - 1 db.
Scrum Poker for Jira Data Center for Jira Software (Data Center) 1000 Users (felhasználók): Commercial Term
License - 1 db.
Table Grid Editor Data Center for Jira Software (Data Center) 1000 Users (felhasználók): Commercial Term License 1 db.
Table Grid Next Generation Data Center for Jira Software (Data Center) 1000 Users (felhasználók): Commercial
Term License - 1 db.
Xporter - Export issues from Jira Data Center for Jira Software (Data Center) 1000 Users (felhasználók): Commercial
Term License - 1 db.
Confluence (Data Center) 1000 Users (felhasználók): Commercial Term License / 1 year (év) - 1 db.
Excellentable Spreadsheet for Confluence Data Center for Confluence (Data Center) 1000 Users (felhasználók):
Commercial Term License - 1 db.
Inline Comments in the Editor Data Center for Confluence (Data Center) 1000 Users (felhasználók): Commercial
Term License - 1 db.
Numbered Headings Data Center for Confluence (Data Center) 1000 Users (felhasználók): Commercial Term
License - 1 db.
ScriptRunner for Confluence Data Center for Confluence (Data Center) 1000 Users (felhasználók): Commercial
Term License - 1 db.
Table Filter and Charts for Confluence Data Center for Confluence (Data Center) 1000 Users (felhasználók):
Commercial Term License - 1 db.
Bitbucket (Data Center) 500 Users (felhasználók): Commercial Term License / 1 year (év) - 1 db.
Awesome Graphs for Bitbucket Data Center for Bitbucket (Data Center) 500 Users (felhasználók): Commercial Term
License - 1 db.
Include Code Quality for Bitbucket Data Center for Bitbucket (Data Center) 500 Users felhasználók): Commercial
Term License RenewalSupport Entitlement - 1 db.
Bamboo (Data Center) 5 Remote Agents: Commercial License / 1 year (év) - 1 db.
Include Code Quality for Bamboo for Bamboo (Data Center) 5 Remote Agents:Commercial License
RenewalSupport Entitlement - 1 db.
A nettó ajánlati ár tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolatban a nyertes ajánlattevőnél felmerült
valamennyi díjat és költséget, így különösen a felhasználás, támogatás, frissítés, dokumentáció ellenértékét,
valamint a beszerzéssel, behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költségeket (vám,
adók, díjak, illetékek, egyéb szükségesen felmerülő díjak és költségek, gyártói árkedvezmény), a jótállás költségét,
valamint a kapcsolódó szolgáltatások esetében valamennyi járulékos költséget, díjat.
A II.2.7) pontban megadott 12 hónap a termékkulcs aktiválástól számítva értendő.
A termékkulcsok és licencfeltételek rendelkezésre bocsájtásának határideje a megkötendő szerződés hatályba
lépését követő 2 (kettő) nap, az opció részét képező termékek esetében a megkötendő szerződésben foglalt
egyedi megrendelés visszaigazolásától számított 2. (második) nap. A licencigazolás rendelkezésre bocsájtásának
határideje a termékkulcsok átadásának napjától számított 2 (kettő) nap, mely a teljesítési igazolás alapját képezi.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
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Opciók igen
Opciók ismertetése: Better Excel Exporter for Jira Data Center for Jira Software (Data Center) 1000 Users
(felhasználók): Commercial Term License - 1 db.
SonarQube Connector for Jira Data Center for Jira Software (Data Center) 1000 Users (felhasználók):
Commercial Term License - 1 db.
Tempo Timesheets - Jira Time Tracking Data Center for Jira Software (Data Center) 1000 Users
(felhasználók): Commercial Term License - 1 db.
Time in Status for Jira Data Center for Jira Software (Data Center) 1000 Users (felhasználók): Commercial
Term License - 1 db.
Timetracker - Time Tracking & Reporting for Jira Software (Data Center) 1000 Users (felhasználók):
Commercial Term License - 1 db.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) pont szerinti értékelés alapja: az opcióval növelt mennyiség (általános forgalmi adó nélküli) nettó
ellenszolgáltatásának összege.
Kiegészítés a VI.3) ponthoz:
28) A részajánlat tétel kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, tekintettel
arra, hogy Ajánlatkérő beszerzési igénye egy összefüggő rendszer beszerzése. Ajánlatkérő hatékony működése
szempontjából alapvető fontosságú, a rendszert alkotó eszközök, illetve szolgáltatások homogén technikai
megoldásokat tartalmazzanak, amely csak azzal biztosítható, hogy valamennyi eszközt, illetve szolgáltatást azonos
ajánlattevő szállít, teljesít.
29) A különböző devizák Ft-ra történő átszámításánál a felhívás feladásának napján érvényes MNB
dev.árfolyamokat kell alkalmazni. Csatolni kell a nem HUF-ban megadott összegek tekintetében az átszámítást
tartalmazó iratot.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Ajánlatkérő a 2022. évi választásokat követően a Belügyminisztérium felügyelete alól a
Miniszterelnöki Kabinetiroda felügyelete alá került át, amelyre figyelemmel szervezeti átalakítások
zajlanak. Az előre nem látható átszervezések és a finanszírozását érintő költségvetési kiadáscsökkentés
miatt Ajánlatkérő az eredetileg tervezettnél később tudta a beszerezni kívánt licencmennyiséget
meghatározni. Ajánlatkérő mindvégig a Kbt. 2. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a
közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva igyekezett eljárni
a licencmennyiség meghatározásakor. A beszerzés sürgős, figyelemmel arra, hogy a műszaki leírásban
és a felhívás II.2.4) és II.2.11) pontjában megjelölt licencek a vállaltirányítási rendszer elengedhetetlen
részét képezik és a nyílt eljárással járó legalább 30 napos ajánlattételi határidővel a zavartalan, megfelelő
és jogtiszta szoftverekkel történő munkavégzés nem lenne biztosítható.
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
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Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 175 - 494809
(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: Atlassian vagy azzal egyenértékű licencek besz.
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 - 019034 (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:
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (2) bekezdése alapján az eljárást megindító felhívást visszavonja, a visszavonásról
hirdetményt adott fel és egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az eljárás iránt
érdeklődésüket jelezték.
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. § (3) bekezdés szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
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Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (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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Magyar Nemzeti Bank (20085/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosítószám: 10011953244
Postai cím: Krisztina Körút 55.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: 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
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: jegybanki tevékenység
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Videokonferencia eszközök támogatása
Hivatkozási szám: EKR000647162022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

200

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72220000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Videokonferencia eszközök támogatása
Meglévő videokonferencia rendszer gyártói és integrátori támogatásának folyamatos biztosítása (hosszabbítása),
és videokonferencia eszközpark bővítése (új eszközök beszerzése a meglévőkkel azonos műszaki- és időtartamú
gyártói támogatással): ÖSSZESEN:
5 db WebEx Codec Pro- 24 havi Cisco Partner Support gyártói támogatással (fix 3 db opció 2 db)
11 db WebEx DeskPro- 24 havi Cisco Partner Support gyártói támogatással (fix 8 db opció 3 db)
Cisco Partner Support gyártói támogatás - 76 db meglévő eszközre - 2 év Integrátori-üzemeltetési támogatás
a meglévő és fixen beszerzendő új eszközökre (76 db) +11 db eszköz, melyből a 11 db eszköz esetében az
integrátori támogatás időszaki - 8 negyedév
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű, kellően pontos és érthető meghatározása, leírása szükségessé teszi a
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást. A 321 /201 5.(X.3O.) Korm. rendelet 46.§ (3)
alapján minden ilyen hivatkozás esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is a hivatkozás részeként kell érteni.
Ajánlatkérő a Műszaki leírásban adja meg az egyenértékűség! követelményeket.
További információk a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírásban és Szerződéstervezetben
találhatók.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 370306780,00 (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: Videokonferencia eszközök támogatása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

32232000-8

Kiegészítő szójegyzék
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További tárgyak:
48515000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: 1122 Budapest, Krisztina krt.6., 1013
Budapest, Krisztina körút 55., 1238 Budapest, Forgalmas út 1., 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., 1014
Budapest, Úri utca 21c.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Meglévő videokonferencia rendszer gyártói és integrátori támogatásának folyamatos biztosítása (hosszabbítása),
és videokonferencia eszközpark bővítése (új eszközök beszerzése a meglévőkkel azonos műszaki- és időtartamú
gyártói támogatással):
ÖSSZESEN:
5 db WebEx Codec Pro- 24 havi Cisco Partner Support gyártói támogatással (fix 3 db opció 2 db)
11 db WebEx DeskPro- 24 havi Cisco Partner Support gyártói támogatással (fix 8 db opció 3 db)
Cisco Partner Support gyártói támogatás - 76 db meglévő eszközre - 2 év
Integrátori-üzemeltetési támogatás a meglévő és fixen beszerzendő új eszközökre (76 db) +11 db eszköz, melyből
a 11 db eszköz esetében az integrátori támogatás időszaki – 8 negyedév
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű, kellően pontos és érthető meghatározása, leírása szükségessé teszi a
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást. A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3)
alapján minden ilyen hivatkozás esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is a hivatkozás részeként kell érteni.
Ajánlatkérő a Műszaki leírásban adja meg az egyenértékűségi követelményeket.
További információk a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírásban és Szerződéstervezetben
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 igen
Opciók ismertetése: 2 db WebEx Codec Pro- 24 havi Cisco Partner Support gyártói támogatással
3 db WebEx DeskPro- 24 havi Cisco Partner Support gyártói támogatással
Eseti, opcionális mérnöknap alapú támogatás – 15 mérnöknap
Integrátori- üzemeltetési támogatás összes opciós eszközre 40db/ 1 negyedév
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) ponthoz: Értékelési szempont: Legalacsonyabb ár: Mindösszesen ajánlati ár (nettó HUF). Az Ajánlatkérő
beszerzési igényének csak a Műszaki leírásban részletesen meghatározott, az Ajánlatkérő által már üzemeltetett
hardverekkel és szoftverekkel minden korlátozástól mentesen és teljes körűen együttműködő szolgáltatás
és eszköz felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem
szolgálják. Erre tekintettel a jelen eljárásban a bírálati szempont a legalacsonyabb ár.
II.2.7) ponthoz: A szerződés időtartama a közbeszerzési eljárás lefolytatásának időtartamától, és ennek alapján a
szerződéskötés időpontjától függően változhat.
A szerződés időtartamának indoka: A szerződés tárgya eszköz beszerzés és szolgáltatás megrendelése, a teljesítés
során a különböző időpontokban beszerzett/beszerzendő eszközökhöz kapcsolódó gyártói és integrátori
támogatások egyidőben történő lejáratának időpontja indokolja a szerződés időtartamát. A szerződéses
konstrukció és a fizetési konstrukció a beszerzés tárgyához igazodik, azaz a gyártói és integrátori támogatások
egyidőben történő lejáratának időpontjára tekintettel került kialakításra.
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
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 094 - 259928
(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: Videokonferencia eszközök támogatása
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: 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
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A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Officium Irodafejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 27427604241
Postai cím: Óradna Utca 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
E-mail: nagy.ildikozs@officium.hu
Telefon: +36 307919204
Internetcím(ek): (URL) www.officium.hu
Fax: +36 307919204
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: 99999 Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13854964243
Postai cím: Alkotás Utca 55-61.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@99999.hu
Telefon: +36 19996900
Internetcím(ek): (URL) www.99999.hu
Fax: +36 19996901
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: 370306780,00
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:
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Ajánlattevők neve, székhelye, adószáma, ajánlatuk bírálati szempont szerinti tartalmi eleme:
1. Officium Irodafejlesztő Zrt. közös ajánlattevő (székhely: 1044 Budapest, Óradna u. 44.,
adószám:27427604-2-41) és
99999 Informatika Kft. közös ajánlattevő (székhely:1123 Budapest, Alkotás u. 55-61., adószám:
13854964-2-43)
Mindösszesen ajánlati ár (nettó HUF) 370 306 780
2. T-Systems Magyarország Zrt. (székhely:1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36., adószám:
12928099-2-44)
Mindösszesen ajánlati ár (nettó HUF) 395 642 140
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:
2022/09/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
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7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben
megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Nemzeti Földügyi Központ (20003/2022)
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 Földügyi Központ
Nemzeti azonosítószám: 15840369242
Postai cím: Bosnyák Tér 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyitrai Csilla
Telefon: +36 17957505
E-mail: csilla.nyitrai@nfk.gov.hu
Fax: +36 14676716
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.nfk.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.nfk.gov.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: központi költségvetési szerv
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: nemzeti földalap kezelés
II. szakasz: Tárgy
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Öntözésfejlesztéshez kapcs. mérnöki szolg.(1513)
Hivatkozási szám: EKR000466312022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

207

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71300000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Öntözésfejlesztéshez kapcsolódó mérnöki szolgáltatások
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 2362204724,00 (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: Öntözésfejlesztéshez kapcs. mérnöki szolg.(1513)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71240000-2

További tárgyak:
71300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Nemzeti Földügyi Központ feladatairól szóló 158/2019. (VI. 28.) Korm. rend 3. §-a alapján a Nemzeti Földügyi
Központ (a továbbiakban NFK) öntözési koordinációs feladatokat is ellát. A koordinációs feladatok ellátása során
az NFK-nak többek között részt kell vennie az öntözési célú állami vízgazdálkodási fejlesztések előkészítésében. Az
NFK az alábbi mérnöki szolgáltatások megrendelésére irányulóan keretszerződést kíván kötni.
1. Környezeti körzeti terv készítése (becsült mennyiség* 30 db, amelyből 3 darab területe meghaladja az 1.000 HAt). A feladatok részletes leírását a Feladatleírás 1. számú fejezete tartalmazza.
2. Harmadlagos öntözőművek fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési feladatok: Vízkivételi művek tervezése, nyílt
felszínű csatorna tervezése, zárt csatorna tervezése, pontszerű műtárgy tervezése, továbbá a tervezéshez és
engedélyezéshez kapcsolódó általános feladatok elvégzése. (becsült mennyiség*: 3 db. egyenként legalább 100
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l/s vízszállítási kapacitású, mezőgazdasági vízellátást biztosító, az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII.
törvény szerinti harmadlagos mű vízjogi létesítési engedélyezési szintű terveinek elkészítése)
A feladatok részletes leírását a Feladatleírás 2. számú fejezete tartalmazza.
*becsült mennyiség = az ajánlati felhívás feladását megelőzően becsült mennyiségek, a szerződés keretjellegére
való tekintettel a mennyiségek változhatnak.
3. Egyéb, az öntözésfejlesztéshez, a környezeti körzeti tervek készítéséhez és a harmadlagos öntözőművek
fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési feladatok elvégzése, amelyek nem szerepelnek a tárgyi eljárás
Feladatleírásának 1. és 2. fejezetében.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenti mennyiségekre (vagy azokat meghaladó mennyiségekre) adott esetben egy eseti
megrendelést fog leadni, illetve azokat egymással párhuzamosan kell majd teljesíteni.
A keretösszeg: nettó 2.362.204.724 Ft.
A keretszerződés vonatkozásában meghatározott keretösszeg felső értékhatára egyenlő a felhívás II.2.4.
pontjában rögzített összeggel. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a felhívás II.2.4. pontjában meghatározott keretösszeg 70
% -ának a kimerítésére vállal kötelezettséget.
Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.
Ha az AF, KD valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt,
előírásokat, ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A III.1.3-M.2.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények
körében bemutatottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 20
2 3. A III.1.3-M.2.4 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében
bemutatottakon felüli szakmai tapasztalata (darab, minimum 0 db, maximum 3 db) 15
3 4. A III.1.3-M.2.5 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében
bemutatottakon felüli szakmai tapasztalata (darab, minimum 0 db, maximum 3 db) 15
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:
Az 1. számú értékelési részszempont kifejtése karakterkorlátozásra tekintettel:
1. Súlyozott ajánlati ár (nettó Ft)
Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont tekintetében az ajánlati felhívásban és a műszaki specifikációban
meghatározott szolgáltatásokra vonatkozó megajánlást értékeli. Az ellenszolgáltatásnak magában kell foglalnia a
feladat elvégzéséhez szükséges minden adót, járulékot, valamint minden felmerülő anyag és díjköltséget.
Ajánlati ár képzés részletesen a dokumentációban.
III.1.1. folyt.
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezetet, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt áll vagy részéről a
kizáró ok az eljárás során következett be. A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j) és l) pontjában meghatározott
időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. Az ajánlatkérő köteles
kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó
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kizáró ok fennáll. A kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzését az ajánlatkérő Kbt-ben és a külön jogszabályban
foglaltak szerint köteles elvégezni.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a Korm.rend. 26. § -a szerint kell igazolniuk az
előírt alkalmassági minimumkövetelményeket, figyelembe véve a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § (1)
bekezdésének előírásait.
A Korm.rend. 1. § (7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a jelen közbeszerzés
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Az Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön
nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 65. § (12) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. §
(7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak – a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti
szervezet esetében az ajánlatnak,– tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az
EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 084 - 225728
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
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A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Öntözésfejlesztéshez kapcs. mérnöki szolg.(1513)
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: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Geodéziai és Térképészeti Zrt
Nemzeti azonosítószám: 10922839242
Postai cím: Bosnyák Tér 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
E-mail: geodezia@geodezia.hu
Telefon: +36 13636801
Internetcím(ek): (URL) www.geodezia.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: VTK Innosystem Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10333655243
Postai cím: Prielle Kornélia U 47-49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@innosystem.hu
Telefon: +36 302512512
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: 2362204724,00
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2362204724,00
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
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: Geodézia részéről:Területi
vízgazdálkodási építémények tervezése, továbbá egyéb VZ-TER jogosultságot megkövetelő
munkarészek elkészítése; Harmadlagos művek vízjogi létesítési engedélyezési szintű terveinek elkészítése.
Geodézia részéről: Katona Mérnöki Szolgáltató Kft. (5000 Szolnok, Hold utca 31.,adószám:13242875-2-16);
VTK részéről: Körös-Consult Kft. (5600 Békéscsaba, Vörösmarty u. 1. adószám: 12953015-2-04)
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A tárgyi eljárást keretösszegre kötötték a Felek.
A keretösszeg került megjelölésre a hirdetmény II.1.7 és V.2.4. pontjában.
Ajánlat:
1. Súlyozott ajánlati ár (nettó Ft): 812 166 000
A tárgyi szerződés keretszerződés, egységárak alapján kerül a keretösszeg lehívásra.
Közös ajánlattevők adószáma:
Geodéziai és Térképészeti Zrt ( adószám: 10922839-2-42)
VTK Innosystem Kft. ( adószám: 10333655-2-43)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
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VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148. §-a szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (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
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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 (20108/2022)
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: Mészáros Péter
Telefon: +36 205843336
E-mail: meszaros.peter@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

214
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II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hangalapú vezetékes távközlési szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR000837992022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
64200000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Hangalapú vezetékes távközlési szolgáltatások igénybevétele (36 hónap)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 196535433,00 (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: Hangalapú vezetékes távközlési szolgáltatások
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
64200000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem telephelyei, a közbeszerzési
dokumentumokban szereplő műszaki leírás melléklete tartalmazza részletesen a teljesítési helyszíneket.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzési eljárás tárgya a Semmelweis Egyetemen a műszaki leírás 1. sz. mellékletében felsorolt
telephelyein működő saját célú vezetékes távközlési hálózatának az üzemeltetése és továbbfejlesztése a műszaki
leírásban részletezettek szerint.
A szerződés átalánydíjas, hatálya a szerződés hatálybalépésétől (a szerződés 2022. október 27-én lép hatályba)
számított 36 hónap. Ajánlattevőknek meg kell határozniuk a műszaki leírás 2. sz. mellékletében felsorolt analóg,
ISDN2 és ISDN 30 vonalak fenntartásáért nem leforgalmazható havi alapdíjat, valamint forgalmi átalánydíjat.
Ajánlattevő kapcsolási díjat nem számít fel.
Ajánlatkérő a 3. számú Mellékletben bemutatott hívásszokások és hívásforgalmi igények alapján a belföldi
vezetékes és mobil irányú hívásforgalomért havi átalánydíjat fizet Ajánlattevő számára.
A vonalkapcsolt külföldi hívások díjazása a mindenkori ÁSZF hirdetmény alapján történik.
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Amennyiben Ajánlattevő hálózatában VOIP alapú nemzetközi híváslehetőség elérhető, annak használatát
Ajánlattevő a mindenkori ÁSZF hirdetményben szereplő árakon biztosítja az Egyetem számára.
Az előfizetések mennyisége:
Analóg vonal: 401 db
ISDN2 vonal: 23 db
ISDN30 vonal: 13 db
Zöld szám vonal: 2 db
Az előfizetéseket hűségnyilatkozat és kötbér nem terheli.
A fenti előfizetések mennyiségét - változatlan havi forgalmi átalánydíj mellett - az Egyetem a szerződés futamideje
alatt legfeljebb 10%-kal (tíz százalékkal) csökkentheti.
A várható percmennyiség, hívások mértéke (12 hónap):
Szolgáltatási irány Hívások összes időtartama (perc) Hívások száma (db)
Belföldi helyi 809 673; 344 556;
Belföldi helyközi 294 413; 94 126;
Belföldi mobil 1 492 831; 688 643;
Külföld 8 384; 2 550;
A várható tervezett percdíj mennyiség összesen 36 hónapra 7 816 000 perc.
A részletes mennyiségeket, a teljesítési helyszíneket és az elvégzendő feladatokat a műszaki leírás tartalmazza.
Az értékelés szempontjai:
Az ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arányt megjelenítő
szempontok szerint értékeli.
Ajánlatkérő az alábbi szempontok szerint fordított arányosítás alkalmazásával (1. értékelési szempont, a legkisebb
megajánlott érték a legjobb) illetve a 2. értékelési szempont esetében a szélsőértékkel korrigált arányosítás
módszerével értékeli a beérkező ajánlatokat:
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
1. értékelési szempont:
Ár szempont teljes szövege: Tételes ártáblázat összes 3 éves nettó díj cellájában szereplő összeg (HUF). súlyszám:
90
2. értékelési szempont:
Meghibásodások javításának befejezése a bejelentéstől számítva (óra) (előny a kevesebb) (min 1 óra max. 48 óra)
súlyszám: 10
Fő finanszírozási feltételek:
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1), (5)-(6), a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, valamint az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglalt kötelező szabályok alkalmazásával történik. Ajánlatkérő
előleget nem ad.
A szolgáltatás ellenértéke havonta, az adott hónapban szabályszerűen kiállított számla alapján, 30 napon belül
banki átutalással HUF-ban kerül kiegyenlítésre.
Megrendelő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § az irányadó.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Meghibásodások javításának befejezése a bejelentéstől számítva (óra) (előny a
kevesebb)(min 1 óra max. 48 óra) 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
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
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 125 - 355082
(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: Hangalapú vezetékes távközlési szolgáltatás 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:
2022/09/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
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Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Comnica Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14242036243
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 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: 196535433,00
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, székhelye, adószáma:
Magyar Telekom Nyrt., 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36., 10773381-2-44
Comnica Kft., 1119 Budapest, Mohai út 38., 14242036-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
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Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos 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:
2022/09/21 (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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Szentendre Város Önkormányzat (20189/2022)
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: Szentendre Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15731292213
Postai cím: Városház Tér 3
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dóka Zsolt
Telefon: +36 302010302
E-mail: drdokazsolt@drdoka.hu
Fax: +36 26816144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szentendre.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 10822612213
Postai cím: Szabadkai Utca 9
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dóka Zsolt
Telefon: +36 302010302
E-mail: drdokazsolt@drdoka.hu
Fax: +36 26816144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.vszzrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
Nemzeti azonosítószám: 15440189213
Postai cím: Pátriárka Utca 7
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dóka Zsolt
Telefon: +36 302010302
E-mail: drdokazsolt@drdoka.hu
Fax: +36 26816144
Internetcím(ek):
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Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://hbpmk.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Szentendre Város Egészségügyi Intézményei
Nemzeti azonosítószám: 15395333113
Postai cím: Kanonok Utca 1.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dóka Zsolt
Telefon: +36 302010302
E-mail: drdokazsolt@drdoka.hu
Fax: +36 26816144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://szei.szentendre.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Ferenczy Múzeumi Centrum
Nemzeti azonosítószám: 15440196213
Postai cím: Fő Tér 2-5.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dóka Zsolt
Telefon: +36 302010302
E-mail: drdokazsolt@drdoka.hu
Fax: +36 26816144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.muzeumicentrum.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13753069213
Postai cím: Kálvária Utca 16. C.ép.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dóka Zsolt
Telefon: +36 302010302
E-mail: drdokazsolt@drdoka.hu
Fax: +36 26816144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://v-8.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Szentendre Városi Óvodák
Nemzeti azonosítószám: 16793215213
Postai cím: Pannónia Út 3.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
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Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dóka Zsolt
Telefon: +36 302010302
E-mail: drdokazsolt@drdoka.hu
Fax: +36 26816144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://szentendreiovodak.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
Nemzeti azonosítószám: 15395364213
Postai cím: Városház Tér 3
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dóka Zsolt
Telefon: +36 302010302
E-mail: drdokazsolt@drdoka.hu
Fax: +36 26816144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szentendre.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
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
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)
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Elnevezés: Szentendre földgáz beszerzés 2022.
Hivatkozási szám: EKR001048362022
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:
Földgáz szállítása 1.10. 2022 06:00 CET – 1.10. 2023 06:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz
kereskedelmi szerződés keretében Szentendrén.
25 db fogyasztási hely, összesen 700 000 m3/év.
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: Szentendre földgáz beszerzés 2022.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09123000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Szentendre
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Földgáz szállítása 1.10. 2022 06:00 CET – 1.10. 2023 06:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz
kereskedelmi szerződés keretében Szentendrén.
25 db fogyasztási hely, összesen 700 000 m3/év.
(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
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Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 155 - 440333
(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: Szentendre földgáz beszerzés 2022
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 - 015474 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
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V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● 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 közbeszerzési eljárás eredménytelen a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) 70. § (1) bekezdés és 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet
hiánya miatt és a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján, mivel az ajánlattételi határidőig csak egy ajánlat
érkezett.
Ajánlattevő (1 db)
Ajánlattevő neve: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
Székhelye: 1081 Budapest II. János Pál pápa Tér 20.
adószám: 26713111-2-44
A gazdasági szereplő nem mikro-, kis- vagy középvállalkozás.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
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Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (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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Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (19888/2022)
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: Szunyogh Judit
Telefon: +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkv.hu/beszerzesek
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001317442022/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/EKR001317442022/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: TD-64/21 DBR-Papír, irodaszer, nyomtatvány beszerz
Hivatkozási szám: EKR001317442022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30199000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Dinamikus beszerzési rendszer (a továbbiakban: DBR) létrehozása papír és irodaszerek, nyomtatványok és
nyomdaipari termékek beszerzése tárgyban (BKV Zrt. TD-64/21.)
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Főbb termékkörök: fénymásoló és nyomtatópapírok; irodai kisgépek; naptárak és határidőnaplók; nyomtató,
fax és fénymásoló gép kellékanyagok; öntapadós és műanyag fóliák; papír és irodaszerek, nyomtatványok,
nyomdaipari termékek, elemek, akkumulátorok.
A leglényegesebb szerződéses feltételeket a jelen DBR-hez a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott
Általános Szerződéses Feltételek tartalmazzák.
Ajánlatkérő a DBR megvalósítása során a Kbt. 107. § (2) bekezdése alapján a rendszerben megvalósítandó konkrét
közbeszerzésekre vonatkozó pontos műszaki leírást és szerződéses feltéteket a DBR-ben részt vevő gazdasági
szereplő számára, az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg bocsátja rendelkezésre.
Ajánlatkérő a Kbt. 107. § (2) bekezdése alapján fenntartja annak a lehetőségét, hogy a DBR megvalósítása során,
az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg, az abban foglalt konkrét beszerzési igényre vonatkozóan
– a konkrét közbeszerzések tárgyától és jellegétől függően – részajánlat-tételi lehetőséget határozzon meg az
ajánlattételi felhívásban.
A részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: DBR - Papír, irodaszer, nyomtatvány beszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

30199000-0

További tárgyak:

30197643-5
22817000-0
22822000-8
30100000-0
30192700-8
30199230-1
30199410-7
30199500-5
30199730-6
30199792-8
31440000-2

Kiegészítő szójegyzék
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79821000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: A BKV Zrt. telephelyei (részletezetten a közbeszerzési
dokumentumokban). A konkrét teljesítési hely az ajánlattételi szakasz ajánlattételi felhívásában és
szerződéstervezetében kerül meghatározásra.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Dinamikus beszerzési rendszer létrehozása „Papír és irodaszerek, nyomtatványok és nyomdaipari termékek
beszerzése” tárgyban (BKV Zrt. TD-64/21.)
Főbb termékkörök: fénymásoló és nyomtatópapírok; irodai kisgépek; naptárak és határidőnaplók; nyomtató,
fax és fénymásoló gép kellékanyagok; öntapadós és műanyag fóliák; papír és irodaszerek, nyomtatványok,
nyomdaipari termékek, elemek, akkumulátorok.
Tervezett mennyiség a teljes időszakra vonatkozóan (48 hónap): ajánlatkérőnél az üzemeltetés során felmerülő,
konkrét igénye alapján, tervezetten 1 150 000 mennyiségi egységben.
Az egyes szerződések tervezett maximális értéke: 7 millió Ft.
A részvételre jelentkezőnek jelentkezése érvényességéhez külön nyilatkoznia kell arról, hogy az Ajánlatkérő
Általános Szerződéses Feltételeit (a továbbiakban: ÁSZF) elfogadja. Jelen eljárás részvételi szakaszának
eredményes lezárását követően, a konkrét beszerzési igény felmerülésekor Ajánlatkérő az alkalmasnak minősített
részvételre jelentkezők részére küldi meg az ajánlattételi felhívást az EKR-en keresztül. A rendszer 48 hónapos
hatálya alatt bármely gazdaság szereplő – az EKR-en keresztül a részvételi jelentkezése benyújtása és alkalmasnak
minősítése esetén – csatlakozhat a rendszerhez.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra. Az
egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
A részvételre jelentkezőnek a jelentkezésben cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:
• a közbeszerzési dokumentumokkal közzétett Általános Szerződéses Feltételekben foglaltakat, megismerte
és elfogadja, az Általános Szerződéses Feltételeket jelentkezésük érvényessége esetén cégszerűen aláírva,
nyomtatott formában megküldi az Ajánlatkérőnek;
• hozzájárul ahhoz, hogy az ajánlattételi szakaszban az ajánlattételi határidő 5 munkanap azzal, hogy indokolt
esetben a határidő hosszabbítható;
• részvételi jelentkezése 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 odaítélésére vonatkozó tilalom;
• 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 található személyes 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.
Az eljárás második, ajánlattételi szakaszában – amennyiben az ajánlatételi felhívás másként nem rendelkezik
– az ajánlattevőnek szakmai ajánlataként az ajánlati árak táblázatában fel kell tüntetnie a megajánlott termék
gyártóját, termékgyártói azonosító számát (vagy a termék beazonosítását segítő más adatot, pl. termékgyártói
rajzszám, katalógusszám), valamint az ajánlattételi szakaszban kiadott műszaki leírásban meghatározott
dokumentumokat, illetve nyilatkozatokat is csatolni kell.
A szállítási határidőt Ajánlatkérő a termék jellegétől függően, az adott ajánlattételi szakaszban állapítja meg. Az
ajánlattevőknek a leszállított árukra az átvételtől számított, legalább 12 hónap teljes körű jótállást kell vállalniuk.
Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszokban termékkörönként ettől eltérő mértékű jótállást is megállapíthat.
Ajánlatkérő az Ajánlattevő késedelmes vagy hibás teljesítése, valamint a teljesítés meghiúsulása esetén kötbért
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érvényesít. A szerződés teljesítésére vonatkozó részletesebb feltételeket az ÁSZF és az ajánlattételi szakaszban
kiadott egyedi szerződéstervezet tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre,
lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 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: 48 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: A II.2.9) pontban megadott értéket
a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt kell megadni. Ajánlatkérő az adott közbeszerzési
eljárásban nem kíván keretszámot meghatározni.
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 jelen felhívás II.2.5) pontja alapján az értékelés szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a
legalacsonyabb ár, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő igényeinek csak valamely konkrétan meghatározott minőségi
és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) 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:
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Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), alvállalkozó és az
alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)(2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak,
figyelemmel a Kbt. 62. § (3) és (5) bekezdéseire és a Kbt. 63. § (3) bekezdésére is.
A Kbt. 74. § (1) bekezdésének értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a részvételre
jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a Kbt. szerint és fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró ok az eljárás során következett be.
Előzetes igazolási mód (a részvételi jelentkezésben):
- Részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) 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)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá.
- A részvételre jelentkező 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 a részvételre jelentkezőnek 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 részvételi jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők képviseletében a nyilatkozatot a
részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (az ajánlattételi szakaszban, ajánlatkérő külön felhívására):
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ - 11. §-aiban foglaltak szerint kell az ajánlattevőnek igazolnia,
illetve az Ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben és
a és a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá (figyelemmel a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 14. és 16. §-aira is). A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a kizáró
ok hiányát a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont
ib) alpontjában, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc)
alpontja tekintetében a nyilatkozat a megfelelő EKR űrlap költésével és benyújtásával teljesíthető.
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles
benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt kizáró
okok hiányának igazolása érdekében.
- A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat
tartalma valós.
- A részvételre jelentkező, 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: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági feltételt nem határoz meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt nem
határoz meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
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A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolási mód (a részvételi
jelentkezésben):
- A részvételre jelentkezőnek 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.
Részvételre jelentkezőnek 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 a részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy
kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike
által kitöltött és aláírt külön EEKD-t is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó
szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak,
amelyeket a részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. 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 a részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben
elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor adott szervezet képviseletében eljárhat.
- Közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők képviseletében a nyilatkozatot a
részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (az ajánlattételi szakaszban, ajánlatkérő külön felhívása esetén):
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek):
M1: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés b) pontja alapján ismertetnie kell a felhívás
feladását megelőző 72 hónap során végzett legjelentősebb szállításait a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
22. § (1) és (2) bekezdése szerint igazolva. A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak legalább a következő
adatokat kell tartalmaznia: a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje (kezdő és
befejező időpontja), 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 történt-e. A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak olyan részletezettségűnek
kell lennie, melyből az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen
megállapítható.
- Ajánlatkérő fenntartja a jogot magának, hogy a benyújtott dokumentumok hitelességét és
érvényességét ellenőrizze, amelyhez ajánlattevőnek ajánlatkérő kérésére minden eszközt biztosítani kell.
- A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat
tartalma valós.
- A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt
a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy
követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására
vagy arra is támaszkodik. A nyilatkozat a megfelelő EKR űrlap kitöltésével 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 a
dinamikus beszerzési rendszer termékköreit képező termékek (fénymásoló és nyomtatópapírok; irodai
kisgépek; naptárak és határidőnaplók; nyomtató, fax és fénymásoló gép kellékanyagok; öntapadós és
műanyag fóliák; papír és irodaszerek, nyomtatványok, nyomdaipari termékek, elemek, akkumulátorok)
szállítására vonatkozó legalább általános forgalmi adó nélkül számított 5 millió Ft összértékű referenciával.
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Ajánlatkérő a felhívás feladását megelőző 72 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 108 hónapon belül
megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
A Kbt. 107. § (8b) bekezdése alapján 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 felhívás feladása helyett a részvételi jelentkezés
benyújtása értendő.
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: a minden késedelmesen eltelt nap után a le nem szállított árukra vetített vételár
díjának 0,5%-a, de legfeljebb 15%.
Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítéssel érintett árukra vetített vételár 15%-a.
Meghiúsulási kötbér mértéke: a meghiúsulással érintett árukra vetített vételár 15%-a.
Jótállás: Nyertes ajánlattevőnek az átvételtől számított, legalább 12 hónap teljes körű jótállást kell vállalnia.
Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszokban termékkörönként ettől eltérő mértékű jótállást és kötbért is
megállapíthat. A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek részletes feltételeit az ÁSZF és ajánlattételi
szakaszban kiadott 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: forint (Ft).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ban foglaltakra.
A további részleteket az ÁFSZ és az ajánlattételi szakaszban kiadott egyedi szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a Kbt. 35.§ (8) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó
szervezet alapításához, továbbá nyertes ajánlattevő(k) esetében nem teszi lehetővé, kizárja gazdálkodó szervezet
alapítását, illetve projekttársaság létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
x Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
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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 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: 2022/10/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (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. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmükben elektronikus úton hozzáférhetővé
teszi az EKR rendszerben.
2. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: a DBR létrehozását követően, a DBR
fennállásának időtartama alatt folyamatosan.
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3. A DBR, a felhívás II.2.7) pontjában meghatározott érvényességi, fennállási ideje alatt bármikor, bármely
olyan gazdasági szereplő (részvételre jelentkező) kérheti a rendszerbe való felvételét, aki, illetve amely
megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és benyújtotta a
közbeszerzési dokumentumoknak megfelelő részvételi jelentkezését. A DBR-be való felvétel feltétele tehát
a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott részvételi jelentkezés benyújtása, az alkalmassági
előírásoknak való megfelelés igazolása, és az előírt kizáró okok fenn nem állása.
4. Ajánlatkérő a felhívás III.1.3) pontjában meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket
és igazolásukat a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
5. Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdésében
foglaltakról a megfelelő EKR űrlap kitöltésével.
6. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.41/A. §-ban foglaltakra.
7. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. § alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített
elhelyezésére az EKR rendszerben erre szolgáló funkciót alkalmaz.
8. Részvételre jelentkezőnek jelentkezésében EKR űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell, hogy
változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a
321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 13.§-a szerint kell eljárni.
9. Közös részvételre jelentkezés esetén a Kbt. 35. § (2a) bekezdés alapján a részvételi jelentkezéshez
csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdésben foglalt meghatalmazást tartalmazó okiratot.
10. 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 az Útmutatóban és a Kbt. 41/A. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint.
11. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § (6) bekezdés második
mondatának alkalmazásával: ha a hiánypótlással a részvételre jelentkező a jelentkezésben korábban nem
szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az
újabb hiánypótlás, akkor ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni.
12. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az ajánlattételi szakaszban a Kbt. 85. § (4) és (5) bekezdését
alkalmazza.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.
75. § (2) bekezdés g) alpontban foglalt eredménytelenségi okra.
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2022/10/25 12:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
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Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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:
2022/09/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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MVM Démász Áramhálózati Kft. (20074/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MVM Démász Áramhálózati Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13792679206
Postai cím: Kossuth Lajos Sgt. 64-66.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tréfás-Tóth Tünde
Telefon: +36 3017314801
E-mail: trefas-toth.tunde@mvm.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mvmhalozat.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001164662022/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/EKR001164662022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: KÖF fémtokozott kapcsoló berendezés beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001164662022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
31214000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az MVM Démász Áramhálózati Kft. részére középfeszültségű fémtokozott kapcsoló berendezés szállítása,
tervezetten legfeljebb 9 havi tárolása és helyszíni telepítése az alapkeret építészeti kialakításakor művezetéssel,
üzembehelyezésen való részvétel villamosmérnök biztosításával, tervezőknek történő adatszolgáltatással
adásvételi szerződés keretében.
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Továbbiak a Közbeszerzési Dokumentumban és a Műszaki leírásban.
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: KÖF fémtokozott kapcsoló berendezés beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
31214000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331,HU333 A teljesítés fő helyszíne: A szekunder fülkék szállítási címe: 6724 Szeged, Pulz
utca 42.; A primer tokok szállítási címe: 6400 Kiskunhalas, Tinódi u., GPS: 46.417845, 19.475367
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az MVM Démász Áramhálózati Kft. 1 db, 28 cellás22 kV-os légszigetelésű rekeszenként fémtokozott,
leágazásonként túlfeszültség levezetővel szerelt kapcsoló berendezés (középfeszültségű fémtokozott berendezés)
szállítása alapkerettel, valamint a cellákhoz kapcsolódó 28 db primer tok legfeljebb 9 havi tárolása és telepítése.
A Részvételre Jelentkező által biztosítandó mérnöki szolgáltatás: az alapkeret építészeti kialakításakor
művezetéssel, üzembehelyezésen való részvétel magyarul beszélő villamosmérnökkel (vagy tolmács
biztosításával), tervezőknek történő adatszolgáltatás (az alapkeret telepítésének részletes előírásait), a gyártóművi
előírás szerinti karbantartások biztosításával, adásvételi szerződés keretében.
Az 1 db, 28 cellás középfeszültségű fémtokozott berendezés mellett a közbeszerzés az alábbiakat is tartalmazza:
-4 db tartalék kiépítettlen cella alapkeret
- speciális eszközök biztosítása:
1. megszakító kihúzó kocsi, méretenként 2db;
2. áramváltó nagyáramú primer nyomatáshoz szükséges csatlakozási elemek,
3. méretenként 1-1 zsaluemelő,
4. fázisegyeztető,
5. berendezés kezeléséhez szükségesnek ítélt eszközök, tartozékok
A primer tokok legfeljebb 9 havi tárolás igénybevétele a gyártónál Ajánlatkérő a tárolás igénybevételéről, annak
hosszáról legkésőbb az igénybevételt megelőző 30 nappal írásban tájékoztatja nyertes Részvételre Jelentkezőt.
Nyertes Részvételre Jelentkező köteles a jótállási időszak alatt a berendezés garanciális javításának feladatait
ellátni, adott esetben az ehhez a szükséges alkatrészeket térítésmentesen biztosítani.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum (KD) Műszaki specifikáció c. része, tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre,
lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
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II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: RRF-Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz -2021-2027.
Projekt száma: RRF-6.1.1-21-2022-00006 Rugalmas és biztonságos villamosenergia-hálózat biztosítása az
időjárásfüggő megújuló energiaforrások integrálása érdekben a villamosenergia elosztók területén
II.2.14) További információ:
A II. 2.7) pontban megjelölt teljesítési határidő I.,II. és III. ütemre oszlik. Az I. ütem részteljesítési határideje: a
szerződés hatályba lépésétől számított 6 hónap, II.ütem: az I. ütem teljesítését követő legfeljebb 9 hónap tárolási
időszak, III. ütem: az II. ütem teljesítését követő 9 hónap . Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Részletek a KD-ban, valamint a szerződéstervezetben.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 4000 karakter
Az eljárásban nem lehet Részvételre Jelentkező, alvállalkozó (AV), és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) és Kbt. 63. § (1) bekezdéseiben
foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az RJ-t, AV-t, ill. az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, ill. aki részéről a kizáró ok az
eljárás során következett be.
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A kizáró okok fenn nem állását az RJ /közös RJ-k/, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásban részt
vevő gazdasági szereplő előzetesen, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentummal (EEKD – EKR
űrlap formájában) köteles igazolni, a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint.
Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire.
Azon AV-k esetében, akik nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67. § (4) bekezdése,
ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján az RJ-nek kell nyilatkozni arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdései és a Kbt. 63 §. (1) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap formájában).
Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.
AK a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltak alapján, a végleges ajánlatok benyújtását követően az
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t, megfelelő határidő tűzésével,
felhívja a kizáró okok fenn nem állását alátámasztó, az eljárásban előírt igazolások benyújtására.
AK az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb,
hanem az értékelési sorrendben azt követő, meghatározott számú következő legkedvezőbb AT-t is felhívja
az igazolások benyújtására.
Az igazolások benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerinti kell igazolnia, hogy vele szemben az előírt
kizáró okok nem állnak fenn:
- Magyarországon letelepedett AT-nek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: „Kr.”) 8. § és 9. §-ában foglaltak szerint kell igazolni;
- Nem Magyarországon letelepedett részvételi jelentkezőknek a kizáró okok hiányát a Kr. 10. § és 11. §ában foglaltak szerint kell igazolni.
A kizáró okok hiányának igazolása során a Kr. 12-16. §-aiban foglaltak megfelelően irányadóak.
A Kr. 8. § i) pont ib) pontja és a Kr. 10. § g pont gb) alpontjai szerinti igazolási módot a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) és kc) alpontjai szerinti tartalommal kérjük benyújtani (AT nyilatkozzon a 2017. évi
LIII. tv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosáról, vagy annak hiányáról.) (EKR
űrlap formájában).
A kizáró okokra vonatkozó igazolások tekintetében alkalmazandó a Kr. 1. § (7)-(8) bekezdéseiben foglalt
rendelkezés.
AT-nek nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás (nemleges
tartalmú nyilatkozat is benyújtandó) (EKR űrlap formájában). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében az AT köteles ajánlatához csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a); 41/A. § (1), (3), (4), (5); 69. § (5), 69. § (11a) bekezdéseire.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő ilyen feltételt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során
– a Kbt. 67. § (1)-(3), a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően – AK elfogadja a
gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban
elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69.§ (4)-(6)
bek. alapján kötelező.
M.1) Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőnek, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek) a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján be kell nyújtania a részvételi felhívás
feladásának dátumától visszafelé számított 36 hónapban befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül
megkezdett legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (középfeszültségű fémtokozott kapcsoló
berendezés) szállításáról szóló ismertetését tartalmazó referencia nyilatkozatot.
A referenciát a Kr. 22.§. szerint kell igazolni, az igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell:
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• szerződést kötő másik fél (neve, székhelye, elérhetőségei: tel.szám, e-mail),
• a szállítás tárgya és mennyisége (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény
teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),
• teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező időpont),
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e
A benyújtott referenciaigazolásból/nyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie, hogy középfeszültségű
fémtokozott kapcsoló berendezésre vonatkozik.
A Kr. 21/A.§-a megfelelően irányadó. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés egy a közbeszerzés
tárgyának megfelelő referenciával igazolható.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11)-(11a) bek.-ben foglaltakra.
Továbbiak a KD-ban!
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1) AT (közös AT) műszaki-szakmai szempontból alkalmatlan,
ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (azaz 36 hónap)
befejezett – de legfeljebb 6 éven belül (azaz 72 hónap) megkezdett, 1 db középfeszültségű fémtokozott
kapcsoló berendezés adásvételére/szállítására vonatkozó az előírásoknak megfelelően, szerződésszerűen
teljesített referenciaigazolással/nyilatkozattal.
Továbbiak a KD-ban!
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:
Jótállás: Nyertes ajánlattevőnek az alábbi kötelező jótállásokat kell vállalnia: a berendezésre vonatkozóan a gyári
átvételtől számított 36 hónap, a berendezés korrózióvédelmére vonatkozóan a berendezés végleges minőségi
átvételének (üzembe helyezés) időpontjától számított 5 év.
Késedelmi kötbér: késedelemmel érintett Árukra vetített nettó Vételár 0,5%-a/nap, de maximum a kötbér alap 10
%-a. A kötbér alapja a szerződés szerinti nettó ellenérték az alábbi bontásban:
1. Az 1. ütem: berendezés gyári átvétele, (28 db primer tok szekunder fülkékkel együtt:: nettó ellenérték 80%-a.
2. A 3. ütem: berendezés telepítésének és üzembehelyezése: nettó ellenérték 20%-a
Meghiúsulási kötbér: A szerződés meghiúsulása bekövetkezik, amennyiben az 1. ütem teljesítésére nem képes az
Eladó. A szerződés meghiúsulása esetén a meghiúsulási kötbér a szerződés szerinti nettó ellenértékének 10%-a. A
3. ütem teljesítésének meghiúsulása esetén a meghiúsulási kötbér a teljesítési ütem nettó ellenértékének 10%-a.
Továbbá a szerződés mellékletét képező EBK előírásokban rögzített munkahelyi egészség és biztonság, és
környezetvédelmi követelményekhez kapcsolodó kötbérek.
Vevő fizetési késedelme esetén: Ptk. 6:155.§
Továbbiak a szerződéstervezetben és a KD-ban.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
AK a termékek ellenértékét banki átutalással, 30 napon belül egyenlíti ki, a Kbt. 135.§ (1), (5), (6) bek., és a Ptk.
6:130.§ (1)-(2) bek.szerint.
Előleg: AK előleget nem fizet. Előre fizetés sem megengedett. Előteljesítés megengedett.
Ajánlatkérő a 2021-2027 programozási időszakban rendelkezésre álló EU-s alapok felhasználásával kívánja
megvalósítani a beszerzését.
A finanszírozás forrása: Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF ( 50 %) - saját forrás (50%).
Ajánlatkérő a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) keretein belül támogatásra irányuló igényt nyújtott
be. A kapcsolódó projekt azonosítója RRF-6.1.1-21-2022-00006, Rugalmas és biztonságos villamosenergia-hálózat
biztosítása az időjárásfüggő megújuló energiaforrások integrálása érdekben a villamosenergia elosztók területén.
A támogatási szerződés 2022.09.14-én hatályba lépett.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás, a számlázás és a kifizetés pénzneme: EUR
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Támogatás igénybevétele esetén a támogatásra vonatkozó jogszabályi előírások is alkalmazandók, különösen a
fizetési feltételek vonatkozásában. A projekt finanszírozása: utófinanszírozás
Ajánlatkérő részszámlázást biztosít:
1. Az 1.. ütem teljesítését követően a berendezés vételárának 80%-a
2. A 3. ütem teljesítését követően a berendezés vételárának 20%-a
3. A tárolási időszakra 1 db számla a tényleges tárolási időszakot figyelembe véve
Továbbiak a szerződéstervezetben és a KD-ban.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem
közös Részvételre Jelentkezők, sem önálló Részvételre Jelentkezők vonatkozásában.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
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
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)
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IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (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)RJ-t/AT-t kizárólag az EKR-en ker. lehet benyújtani! Kérjük,hogy az EKR-ben a dok-ok/nyilatk. egyszerű
elektr. másolatait– a nem elektr. űrlap form.-ban rendelk.álló nyilatk-at– szkennelt,pdf form.-ban
benyújtani.
2)Az eljárás nyelve a magyar. Ha vmely dok. nem magyar ny-en került benyújt., úgy azt az AT magyar ny.
fordításban is köt. benyújt. AK AT általi fordítását elfogad. AK a termék szállításakor a típusvizsg. és és
darabvizsg. jkv.-t angol ny-en is elfogadja.
3)Közös RJ esetén csat. kell a közös AT-k konzorciális megáll.
4)Kieg. táj.: Kbt. 56.§.
5)AK ajánlati bizt. benyújt. az ajánlatt. szak.ban nem írja elő.
6)AK a Kbt.74.§(2) sz. kizárhatja az eljárásból azt az AT-t,akinek nem kell nemzeti elbánást nyújtani, ill. azt
az AT-t,aki olyan származású árut ajánl,melynek nem kell nemz. elbánást nyújt.,AK a 307/2015.(X.27.)Kr. 5.
§-a is alkalm.
7)RJ-nek tart. kell:
- Felolvasólap (EKR űrlap)
- Kbt.66.§(6) bek. a) és b) pont szerinti nyilatk. (EKR űrlap)
- Kbt.65.§(7) bek. szerinti nyilatk. (EKR űrlap)
- Nyilatk. a Kbt. 67. § (4) bek. szerint(EKR űrlap)
- Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) (EKR űrlap)
- Nyilatk. üzleti titokról (EKR űrlap)
- aláírási címpéldány/aláírás-mintát
- adatkezelési nyilatk. - cégszerűen aláírva
8)AK Kbt.71.§-a szerint bizt.a hiánypótlást, Kbt.71.§(6) bek. nem alkalm.
9)A IV.2.6) sz. 2 hó alatt AK 60 naptári napot ért. Ajánlati köt: 424/2017.(XII.19.) Kr.31.§(1)-(2)bek.
10)A III.1.3) M/1. szerinti alkalm. feltét. és ezek előírt ig. módja a min. AT-k hiv. jegyz-be történő felvétel
feltét. képező min. szemp-hoz képest szigorúbbak.
11)AK alkalm. a Kbt.75.§(2)bek. e) pontját.
12)AK felhívja RJ figyelmét arra, hogy a részv. szak-ban ajánlat nem nyújtható be. Ha RJ a részvételi jelentkben ajánlatot nyújt be részv. jelentk. a Kbt. 73. § (3) bek. alapján érvénytelen.
13)Irányadó idő: CET
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14)AK a Kbt. 76. § (2)bek. a) pontja sz. legalacs. értékelési szemp. alk., tekint. arra, hogy a tárgyként
megjelölt termék esetében olyan műszaki alapkövet. kerültek rögzítésre, amelyek biztosítják, hogy a
meglévő hálózatba biztons. beépíthetők legyenek, és azok az elvárt funkciót teljesítsék. További műszaki
jell. min. értékelési szempont alk. nem lehetséges, mert egyéb műszaki megoldás nem, vagy csekély
mértékben emelné a termék min-t, azonban az ajánl. ár emelkedne, így a legjobb ár-érték arány ért.
szemp. történő alkalm. nem lenne indokolt.
15) AK az I.ütem lezárását (átvételt) megelőzően átvételi vizsg-ot kíván lefolytatni. Az átvételi vizsg. alapját
a termékszabványokban előírt darabvizsg. képezik. A darabvizsg-ról az AK-t az előírt időben értesíteni
kell, és lehetővé kell tenni (a szállás, utazás ellátás költs. az RJ fizeti) az AK 2 fő képvis-nek jelenlétét a
vizsgálaton. A beépített készülék darabvizsg. jkv-eit legkésőbb az átvételi vizsg. alkalmával át kell adni az
AK-nak.
16) A besz. megajánlott berend. legkésőbb a szerződésköt. időpont-ra rend. kell a Műszaki leírásban
meghat. típusvizsg. jkv-vel, amely jkv. másolati pld-t nyertes AT-nek át kell adni AK részére. Ha ezen
kötelezett. nyertes AT elmulasztja, az a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4)
alapján és AK fenn tartja a jogot az eljárásban 2. legkedv. ajánlatot benyújtó AT-vel történő szerződéskötre.
17)AK csak új termék megajánl. fogadja el, használt, demó termékek megajánlását nem!
18) RJ-nek a megkötött szerz. teljesítéséhez bizt. kell legalább 1 fő villamosmérnök v. azzal egyenért.
végzetts., aki beszéli a magyar nyelvet és aki a megaj.tt berend. alapkeret építészeti kialakításában
művezetőként valamint az üzembe helyezés során részt vesz és a szüks. adatszolg. a tervezők részére
elvégzi. Amennyiben a szakember a magyar ny-et nem beszéli tárgyalóképesen, nyertes AT-nek a magyar
ny-et tárgyalóképesen beszélő tolmácsot kell biztosítania
19) Az eljár-ban nem lehet RJ/közös RJ/, 10%-os mértéket meghal. igénybe vett AV és nem vehet részt
alkalm. ig-ban olyan személy, aki/amely az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézk. miatt hozott
korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bek. szerinti tilalom személyi
hatálya alá esik.
Rj-nek részv. jelentk-ben nyilat. kell a 833/2014/EU tanácsi rend. 5k. cikk (1) bek. szerinti feltételek fenn
nem állásáról.
20) AK a Kbt. 85.§ (1) bek.sz. tárgy. eljárást alkalm., amely alk.-t a 307/2015. (X.27) Korm rend. 2.§ (2) bek
alapján nem köt. indokolni .
21) AK a Kbt. 87. § (1) bek-ben foglalt. megfelel. a Műszaki spec. és Szerződésterv. azon min. követelmnyeit, amelyekről az ajánlatt. szak.ban, az egyes tárgyalások alkalm. nem kíván tárgyalni, az alábbiakban
határozza meg:
a.) Szerződésterv.:
- Munkabizt., Környezetvéd. előírások megszegésének szankciói (EBK melléklet és az MVM
Munkabiztonsági Aranyszabályok).
b.) Műszaki spec.:
- a Műszaki spec. részét képező Műszaki adatlapon meghat. min. műszaki követelm.
22) AK a Kbt. 87. § (6) bek. alapján fennt. a jogot, hogy az ajánlatok beérk. követően dönthet úgy, hogy
nem tart tárgyalást, hanem az ajánl-ok bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást. A döntéséről
haladékt. értesíti az AT-ket, az AT aj-i kötötts. az értesítés AK általi megküldésével áll be.
23)AK nem hat. meg a részv. jelent. keretszámát, vmennyi alkalm. gazd-i szereplőt felhívja ajánlatt-re.
24) Az ajánlatt. felhívás megküld. tervezett napja: 2022.11.10
25) Az AK beszerz. igénye egy műszaki egys. képező 1 db berend., melynek alkotórészenkénti beszerz.
sem műszaki sem gazd-i szempontból nem értelm. A szekunder fülke, alapkeret és spec. eszközök
elválaszthatatlan részét képezi a berend-ek, azokkal egy funkcionális egységet alkotnak, más gyártótól
szárm. has. elnev, részekkel nem lehet helyettesíteni, azaz a részajánl-ra bontva a szállítást, berend.nem
lehetne üzembe helyezni, használhatatlan lenne. Ezért a részajánlatra bontást kizárjuk.
26.)FAKSZ: Földi Katalin (lsz.: 01142) A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2022/10/24 12:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
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VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A kbt.148 § 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:
2022/09/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (19982/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10742833217
Postai cím: HRSZ.: 8803/17 8803/17
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sóthy Tímea
Telefon: +36 75506525
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://atomeromu.mvm.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://atomeromu.mvm.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/EKR001356762022/reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35969877
Postai cím: Pf. 71.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rák Sándor
Telefon: +36 75508347
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://atomeromu.mvm.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://atomeromu.mvm.hu/
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Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001356762022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Pillangószelepek szállítása
Hivatkozási szám: EKR001356762022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42131280-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
UJ (tűzivíz) rendszeri lágy zárású pillangószelepek szállítása
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: Pillangószelepek szállítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42131280-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye (7030 Paks,
hrsz.:8803/17)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Feladat:
Ajánlatkérő a Paksi Atomerőmű 1-4. blokkjában az UJ (tűzivíz) rendszeri DN150 névleges méretű, villamos
működtetésű gömbcsapok cseréjét kívánja elvégezni. A tervezett átalakítás során a meglévő gömbcsapok helyére
pillangószelepek kerülnek beépítésre a meglévő villamos hajtóművek további felhasználásával.
Az ajánlattevő feladata 145 db lágyzárású pillangószelep szállítása, az alábbi ütemezésben:
1. 2023.05.31-ig: 50 db
2. 2024.02.15-ig: 95 db
Az ajánlatkérő megrendelésére készült a 000097G00533ERKC DAR számú tárgyi tervezési specifikáció, mely
tartalmazza a beépítendő pillangószelepek nyomástartó elemeinek az MSZ 27003 szabványsorozatnak való
megfelelőségének biztosításához szükséges kiindulási adatokat és követelményeket. A műszaki tartalomban
meghatározott szabványsorozatok esetén a megnevezések csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történtek, és a megnevezéseket úgy kell érteni, hogy „vagy azzal egyenértékű”. A tervezési specifikáció
a Közbeszerzési Műszaki Leírás 1. sz. melléklete.
1. Osztályba sorolások
A kiváltandó berendezések ABOS3, FBOS1 besorolásúak, a szállítandó pillangószelepeknek is teljesíteni kell ezen
feltételeket.
Kategória Besorolás
Atomerőművi biztonsági osztály ABOS 3
Földrengésbiztonsági osztály (legmagasabb) FBOS 1
Atomerőművi biztonsági osztály (ABOS): a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és
az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 1/2022. (IV. 29.) OAH rendelet mellékletét képező Nukleáris
Biztonsági Szabályzatok (NBSZ), az NBSZ érvényes útmutatói, és az Atomerőművi rendszerek, rendszerelemek
(RRE-k) tervezéséhez, gyártásához, beszerzéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez az ABOS Differenciált
Követelmények (ABOS DK) által az ABOS 3 besoroláshoz rendelt követelményeket kell figyelembe venni (NBSZ 3.
kötet 3.1.sz. útmutató 3. pont, 3.2 alpontja).
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Földrengésbiztonsági osztály (FBOS): Biztonsági földrengés bekövetkezésekor és utána a vizsgált elemnek meg
kell őriznie szerkezeti integritását, stabilitását, tömörségét és a működőképességét (NBSZ 3.3.6 fejezet, 3.3.6.0120.,
3.3.6.0130., 3.3.6.0140. és 3.3.6.0150. pontok).
2. A szerelvények kialakítására vonatkozó követelmények és műszaki minimumkövetelmények
- Kezelés: villamos hajtás (meglévő hajtóművek).
- Beépítés: vízszintes / függőleges.
- Névleges átmérő: DN150.
- Névleges nyomásfokozat: PN16.
- Üzemi nyomás: max. 8,3 barg.
- Üzemi hőmérséklet: max. 40 °C.
- Tervezési nyomás: 10,0 barg.
- Tervezési hőmérséklet: 50 °C.
- Ház anyag: szénacél (P235GH vagy ezzel egyenértékű, illetve magasabb szilárdságú).
- Közeg: szűrt ivóvíz, üzemzavari esetben Duna víz.
- Szivárgási fokozat: MSZ EN 12288-1 A szint.
- Működési ciklus: Évente egyszeri mozgatás
2.1 Műszaki minimumkövetelmények
A Kbt. 87. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő a fenti követelményekben meghatározza azokat a műszaki
minimumkövetelményeket, amelyekről nem fog tárgyalni.
- Típus: lágyzárású pillangószelep.
- Csatlakozás módja: laza karimás, EN 1092-1 szerint
- Beépítési hossz: 350 mm
o a beépítési hossz az alábbi két kialakításra vonatkozhat:
&#61607; egyedi gyártás esetén a pillangószelep teljes hossza
&#61607; katalógus darab (szabványos/járatos beépítési hosszúságú) esetén a pillangószelep és a gyártó által
biztosított közdarab együttes hossza
- Ajánlatkérő a két kialakítást műszakilag egyenértékűnek fogadja el, amennyiben valamennyi, a Közbeszerzési
Műszaki Leírásban meghatározott műszaki követelményt teljesíti.Beépítési magasság: maximum 320 mm (a
hajtómű csatlakozási felület és a csőtengely között mérve)
- Maximális nyomatékigény: 260 Nm
A további részletes műszaki és bizonylatolási feltételeket a Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: KD)
részét képező Közbeszerzési Műszaki Leírás (KML) tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre,
lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az átadás-átvételétől számított vállalt jótállási időszak hónapokban megadva
(minimum 24 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
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vagy Kezdés: 2023/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2024/02/15 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: 1 / Maximális szám: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: A II.2.9) pontban megadott
értéket, a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt kell megadni. Ajánlatkérő az adott
közbeszerzési eljárásban nem kíván keretszámot meghatározni.
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:
Közszolgáltatói szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásban ajánlatkérőnek nem szükséges
megindokolnia a részajánlattétel lehetőségének kizárását.
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:
A jelen eljárásban nem lehet (közös) részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok
hatálya alá tartozik.
Kizáró okok előzetes igazolása a részvételi jelentkezésben:
A (közös) részvételre jelentkező a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdésének megfelelően a részvételi
jelentkezésében köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési
dokumentumot (formanyomtatvány, ESPD, EEKD) benyújtani.
Az EEKD-ben a (közös) részvételre jelentkező nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn a
(közös) részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolására bevont más szervezet vagy személy
vonatkozásában. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint
benyújtandó igazolások kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis
alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén –a hozzájáruló nyilatkozato(ka)t.
Ha a részvételre jelentkező az alkalmassági követelményeknek az igazolásához más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg, a részvételi jelentkezésben be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet EEKD-ba foglalt nyilatkozatát a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
[Kbt. 67. § (3) bekezdése]
A részvételre jelentkezőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a
szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdése]
Kizáró okok utólagos igazolása:
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A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő részéről a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § a)-m)
pontja szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtása, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
6. §-ára.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő részéről a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10.
§ (1) bekezdés a)-j) pontja, a 10. § (2) bekezdése szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtása,
figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 6. §-ára.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § és 10. § szerinti nyilatkozatok, hatósági igazolások és okiratok
egyszerű másolati példányban is benyújthatók.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma
valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó
külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Abban az esetben, amelyben a minősített ajánlattevők jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő
nem esik valamely a Kbt. 62. § szerinti kizáró ok hatálya alá, az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 12. §-a szerint fog eljárni.
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján már a részvételi szakaszban is kérheti a kizáró okok
igazolásának a benyújtását (a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások) öt munkanapos határidő
kitűzésével, ha a bírálata során kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának
valóságtartalmára vonatkozóan, vagy az ajánlatkérő megítélése szerint az eljárás megfelelő
lefolytatásához egyéb okból szükséges.
A kizáró okok tekintetében figyelemmel kell lenni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16.§-ára.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § értelmében, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében, a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet
és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Öntisztázás: Kbt. 64. §
Az utólagos igazolásokkal kapcsolatos további részletes információt a KD tartalmazza.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem kíván gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményt megadni.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Műszaki és szakmai alkalmasság előzetes
igazolása a részvételi jelentkezésben:
Az ajánlatkérő, összhangban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésével, az EEKD-ban
megjelölte, hogy az alkalmassági követelmények (M1. és M2.) előzetes igazolására elfogadja az érintett
gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz ajánlatkérő lehetővé teszi az α szakaszra vonatkozó
nyilatkozatot.
Az M2. alkalmassági követelménnyel kapcsolatban az alábbiak szerint értendő a nyilatkozat:
A részvételre jelentkezőnek az M2. alkalmasság előzetes igazolásához – amennyiben nem rendelkezik
az előírt nukleáris minősítéssel, az α szakaszra (alfa szakaszra) vonatkozó nyilatkozatához a minősítés
megindítására vonatkozó kérelmet a részvételi jelentkezésével együtt is be kell nyújtania az ajánlatkérő
felé EKR-en keresztül.
Ha egy részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy
kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, akkor a részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezetre vonatkozó EEKD-t nem a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyújtja be,
hanem a részvételi jelentkezést az EKR-ben benyújtó részvételre jelentkező. Ilyen esetben a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezetnek vagy személynek csak arról az alkalmassági követelményről
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kell nyilatkoznia, amely alkalmassági követelményt a részvételre jelentkező igénybe kíván venni
alkalmasságának igazolásához.
Műszaki és szakmai alkalmasság utólagos igazolása: a Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69.§ (7) bekezdés alapján,
figyelmemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. a), e), (1a) bek. b) pont, 22.§ (1) és (2)
bekezdéseire is. Ajánlattevő a Kbt. 69. (11a) szerint is eljárhat.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69. § (7) bekezdése alapján az alábbi nyilatkozato(ka)t és/vagy
igazolás(oka)t kell benyújtania:
M1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdésének megfelelően a szerződést kötő másik
fél által adott referenciaigazolás vagy a gazdasági szereplő nyilatkozata a részvételi felhívás feladásától
visszafelé számított 72 hónapban végzett szállításokról az alábbiak szerint:
Ha a szerződést kötő másik fél:
A) 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 (referenciaigazolás);
B) az A) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve
az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával (referencianyilatkozat).
A referencianyilatkozat(ok)ban / referenciaigazolás(ok)ban az alábbi adatoknak kell szerepelniük:
a) a szállítás tárgya olyan részletezettséggel, hogy abból az M1 alkalmassági követelménynek
való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen (ipari létesítményi alkalmazásra kifejlesztett
pillangószelep szállítása),
b) a szállítás mennyisége (db),
c) szállítás tárgyában az ipari létesítmény megnevezése, helye,
d) a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja: év, hó és nap), figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 21. § (1a) b) pontjára is,
e) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) megnevezése,
f) kapcsolattartó személy neve, elérhetősége a szerződést kötő másik fél vonatkozásában,
g) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
(a KD. IV. Fejezet 3/1. sz. melléklet vagy IV. Fejezet 3/2. sz. melléklet felhasználásával)
M.2 Csatolandó az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által kiadott ABOS 3 biztonsági osztályba sorolt gépészeti
rendszerek és rendszerelemek átalakításával, javításával és karbantartásával összefüggően csővezetéki
szerelvények és alkatrészeinek gyártási tevékenység végzésére vonatkozó minősítés másolata –
amennyiben az ajánlattevő már rendelkezik vele az utólagos igazolási kötelezettség teljesítésekor (KD. VII.
Fejezet 4/1. sz. melléklet) – /Az EKR-be feltöltendő dokumentum/ vagy az ajánlattevő a nukleáris minősítés
megszerzéséhez szükséges követelmények teljesítéséréről szóló nyilatkozata (KD. VII. Fejezet 4/2. sz.
melléklet).
A 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését
igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a
szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő
bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
Az előzetes és utólagos igazolásra vonatkozó részletes információt a KD tartalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a Kbt. 65. § (1)
bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében, ha a
részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 72* hónapban nem szállított és/vagy gyártott legalább
50 db, ipari létesítményi** alkalmazásra kifejlesztett pillangószelepet, továbbá, ha ezeknek a szállításoknak
a teljesítése nem az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
*Figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés b) pontjára is, ajánlatkérő a vizsgált
időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett árubeszerzéseket veszi figyelembe.
** Ipari létesítménynek, az olyan építmény, épület minősül, amelyet rendszeres üzletszerű termelő, gyártó,
szerelő, feldolgozó vagy más ipari technológiai tevékenység befogadására (így különösen gyár, erőmű,
üzem) vagy ilyen tevékenység kiszolgálására (így különösen üzemi termeléshez közvetlenül kapcsolódó
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építmény, épület) létesítettek, beleértve az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvényben meghatározott - ipari és energiatermeléshez köthető - sajátos építményfajtákat,
valamint az ipari létesítmények üzemelését kiszolgáló műtárgyakat.
M2. Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés e) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik a nukleáris létesítmények
nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 1/2022.
(IV. 29.) OAH rendelet 34. § szerinti, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által a FEL005 Szállítók nukleáris
biztonság szempontú minősítésére vonatkozó eljárásrend szerint kiadott, ABOS 3 biztonsági osztályba
sorolt gépészeti rendszerek és rendszerelemek átalakításával, javításával és karbantartásával összefüggően
csővezetéki szerelvények és alkatrészeinek gyártási tevékenység végzésére vonatkozó minősítéssel vagy
nem teljesíti az érvényes nukleáris minősítés megszerzéséhez szükséges követelményeket.
A nukleáris minősítés megszerzésére vonatkozó követelmények a "FEL005 Szállítók nukleáris biztonság
szempontú minősítése" eljárásrend FEL005_M01 Szállítókkal szemben támasztott követelmények
mellékletében a „Követelmények adott szállítóra való kiválasztása követelmény tulajdonságok szerint:”
szakaszban és az „A” Fejezetben találhatóak. A FEL005_M01 dokumentumot az ajánlatkérő az EKRben bocsátja a gazdasági szereplők rendelkezésére (Közbeszerzési dokumentáció menüpont, További
közbeszerzési dokumentumok fül).
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 41/A. § (3) bekezdése alapján,
amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének
nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat vagy részvételi
jelentkezés részeként megtenni. Ha a KD - az EKR elektronikus űrlapjain kívül - nyilatkozatmintát tartalmaz
valamely nyilatkozattételhez, a nyilatkozatot a minta szerinti tartalommal kell megtenni. Ha elírás vagy
nem egyértelmű adat található a nyilatkozatmintában, akkor a hatályos Kbt.-nek, illetve valamennyi
vonatkozó jogszabálynak megfelelően kell azt kitölteni.
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös részvételre jelentkezők,
valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a részvételi jelentkezést
benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A Kbt. 65. § (12) bekezdés szerint a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint
csatolandó kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell részvételre jelentkező részére
szóló meghatalmazást arra vonatkozóan, 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:
Kötbérek: Késedelmi, hibás teljesítési és nem-teljesítési kötbér.
Jótállási kötelezettség
A részletes feltételeket a KD részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a finanszírozáshoz szükséges pénzügyi fedezettel saját forrásból rendelkezik. A szerződés szerinti
teljesítés alapján benyújtott részszámlákat valamint a végszámlát az ajánlatkérő a (rész) teljesítést követően
átutalással egyenlíti ki. [Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján.]
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A szerződésben az ellenszolgáltatás összege euróban lesz meghatározva és a kifizetések is euróban történnek.
A részletes feltételeket a KD részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem követeli meg, de nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
létrehozását, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.
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III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1. A szerződéskötés feltétele lesz, hogy az a gazdasági szereplő, akinek a szerződéses feladatai teljesítéséhez
szükséges, rendelkezzen az M2. pontban meghatározott nukleáris minősítéssel.
Fentiek igazolására az ajánlatkérő az ajánlat részeként az ajánlattevőtől nyilatkozatot kér. A nyilatkozat be nem
tartása a nyertes ajánlattevő visszalépésének minősül, mely esetben az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdés
szerint az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel
kötheti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
2. Szerződéses minimumkövetelmények, melyről az ajánlatkérő nem tárgyal (Kbt. 87. § (1) és Közbeszerzési
dokumentum IV. fejezet, 9. „A bírálat folyamata, Tárgyalás” pontban előírtak szerint)
A KD mellékletét képező Szerződéstervezet 23. KÖZÉRDEKŰ ADATOK és 24. ADATKEZELÉS pontok.
3. Szerződéses feltétel:
- Akinek a szerződéses feladatai teljesítéséhez szükséges,rendelkeznie kell a szerződés teljesítésének teljes ideje
alatt érvényes ISO 9001 minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő
minőségirányítási rendszertanúsítvánnyal vagy a szabványban rögzítettekkel egyenértékű minőségirányítási
intézkedés meglétét igazoló dokumentummal.
- Akinek a szerződéses feladatai teljesítéséhez szükséges,rendelkezni kell a Szerződés teljesítésének teljes ideje
alatt érvényes ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítvánnyal azzal egyenértékű szabványnak
megfelelő környezetirányítási rendszertanúsítvánnyal, vagy a szabványban rögzítettekkel egyenértékű
környezetirányítási intézkedés meglétét igazoló dokumentummal.
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: 2022/10/24 (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: 2022/11/14 (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 307/2015. (X.27.) korm. rendelet szerinti közszolgáltatói szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési
eljárásban ajánlatkérőnek nem szükséges megindokolnia a részajánlattétel lehetőségének kizárását.
1. Rendelkezések:
a) az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRrendelet) alkalmazása,
b) kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. §
c) verseny biztosítása: Kbt. 36. § (1) bek.
d) üzleti titok: Kbt. 44. §, EKR-rendelet 11. § (4) bek.
e) dokumentumok benyújtása Kbt. 47. § (2)-(3) bek.,
f) tájékozódási kötelezettség: Kbt. 73. § (4)-(5) bek
g) hiánypótlás és felvilágosítás kérés: Kbt. 71. § (1)-(10) bek.
Ha a részvételre jelentkező a hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e
gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra, ajánlatkérő az újabb hiánypótlást
egy körben ezen új gazdasági szereplőre tekintettel biztosítja.
h) Változásbejegyzés: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §
i) Közös részvételi jelentkezés: Kbt. 35. §.
2. A Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pont szerinti adatokat meg kell adni a részvételi jelentkezésben.
3. Minősített ajánlattevők:
Minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 30. § (3)-(4) bekezdéseiben foglaltak
figyelembevételével kell igazolniuk, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjának hatálya
alá, valamint a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat. Ajánlatkérő felhívja a minősített ajánlattevők
figyelmét arra, hogy a műszaki-szakmai alkalmasság körében, azaz a III.1.3 pontban szigorúbban határozta
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meg az alkalmassági követelményeket a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján
meghatározott minősítési szempontokhoz képest.
4. AK eredménytelenné nyilvánítja az eljárást, ha az eljárás ajánlattételi szakaszában nem nyújtottak be
az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot, vagy az eljárás részvételi szakaszában a részvételi
határidőben legalább két részvételi jelentkezést (Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja alapján).
5. A részvételi jelentkezés miatt ajánlatkérő felé költség nem érvényesíthető.
6. A (közös) részvételre jelentkezők és az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet a részvételi
jelentkezésben kötelesek a kizáró okok fenn nem állása és az alkalmassági követelményeknek való
megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatukat benyújtani. [Kbt. 67. § (1) bek.]
7. Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a Kbt. 136. § (2) bekezdés szerinti meghatalmazást
biztosítani.
8. Értékelési szempontrendszer: legjobb ár-érték arány
Részszempont Értékelési módszer
1. Nettó ajánlati ár fordított arányosítás
2. Az átadás-átvételétől számított vállalt jótállási időszak hónapokban megadva (minimum 24 hónap)
hasznossági függvény
Az ajánlatok fenti részszempontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 1–100 pont.
A részletes kiszámítást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
9. Műszaki-szakmai ajánlat – előzetes tájékoztatás az ajánlattételi szakaszra vonatkozóan
A) Az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania a műszaki-szakmai minimumkövetelménynek [II.2.4.
pont 2.1 alpontja, amelyekről Ajánlatkérő nem tárgyal (Kbt. 87. § (1) és Közbeszerzési dokumentum IV.
fejezet, 9. „A bírálat folyamata, Tárgyalás” pont)] való megfelelőségről: A II.2.4. pont 2.1 alpontjában
meghatározott műszaki paramétereknek való megfelelés igazolása nyilatkozat formájában.
B) A műszaki-szakmai ajánlat– a műszaki minimumkövetelményeken felüli - egyéb tartalma:
a) Ártáblázat
b) A Közbeszerzési Műszaki Leírásban szereplő műszaki követelmények teljesülésének részletes, minden
követelmény igazolására kiterjedő bemutatása. Ajánlattevő a műszaki-szakmai ajánlatában nyilatkozza le,
hogy az általa megajánlott termék megfelel a Közbeszerzési Műszaki Leírásban megfogalmazott műszaki
követelményeknek.
Az ajánlattevőnek a műszaki-szakmai ajánlatában minden adatot, információt, olyan mélységben
kell benyújtania, melynek segítségével egyértelműen megállapítható, hogy az ajánlott megoldások
maradéktalanul teljesítik a Közbeszerzési Műszaki Leírásban megfogalmazott követelményeket.
10. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 87. § (6) bekezdésében foglaltakat, vagyis fenntartja annak a lehetőségét,
hogy az első ajánlatok beérkezését követően dönthet úgy, hogy nem tart tárgyalást.
11. Az AK a Kbt. 87. § (1) bekezdés alapján a II.2.4. pont 2.1 és III.2.2) 2. alpontjában meghatározott
feltételeket olyan minimumkövetelménynek tekinti, amelyekről nem kíván tárgyalni.
12. A részvételi jelentkezések elbírálásáról készített összegezés megküldésének tervezett időpontja:
2022.11.11.
13. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja: 2022.11.14.
14. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2022.12.20.
15. A jelen felhívásban, közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és
végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk., valamint az EKR-rendelet rendelkezései irányadóak.
16. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve és lajstromszáma: Czakói-Zakar Bernadett,
01002
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2022/10/24 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
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Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bek.
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:
2022/09/21 (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 (19046/2022)
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
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: Vegyipari termékek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001563902021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

24960000-1
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződés Vegyipari termékek beszerzésére 24 hónapos időtartamra, tapasztalati mennyiség: 20
188 mennyiségi egység/24 hónap (16 612 db/24 hónap, 2 032 csomag/24 hónap, 1 090 tekercs/24 hónap, 436
tubus/24 hónap, 16 készlet/24 hónap, 2 kg/24 hónap az alábbi részajánlattételi lehetőség mellett:
1. rész: Biztonsági berendezésekhez vegyi anyagok beszerzése
7 130 mennyiség egység/24 hónap (2 032 csomag/24 hónap, 4 424 db/24 hónap, 674 tekercs/24 hónap)
2. rész: Speciális vegyipari és egyéb termékek beszerzése 13 058 mennyiségi egység/24 hónap (12 188 db/24
hónap, 16 készlet/24 hónap, 2 kg/24 hónap, 416 tekercs/24 hónap, 436 tubus/24 hónap)
BKV Zrt. T-186/21.
A megadott mennyiség tapasztalati mennyiség, mely a korábbi üzemeltetési tapasztalatok felhasználásával
a beszerzés mennyiségének az ÁFA nélküli ajánlati összár egyértelmű meghatározása érdekében történt, a
szerződés keretében beszerzett mennyiség ezen tapasztalati adatoktól eltérhet. Ajánlattevőnek az eljárás
ajánlattételi szakaszában az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő szerződés
mellékletében csak az egységár kerül feltüntetésre.
A részletezést részenként a közbeszerzési útmutató 2. számú melléklete (terméklista és műszaki követelmények)
tartalmazza, amely a tárgyalás alapját képezi.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 138735720 (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: Biztonsági berendezésekhez vegyi anyagok beszerzés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
24960000-1
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:
Biztonsági berendezésekhez vegyi anyagok beszerzése adásvételi keretszerződés keretében.
Tapasztalati mennyiség: 7 130 mennyiség egység/24 hónap (2 032 csomag/24 hónap, 4 424 db/24 hónap, 674
tekercs/24 hónap)
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70%-ának lehívására kötelezettséget vállal.
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A részletes termékfelsorolást és a termékekhez tartozó műszaki, szakmai követelményeket, a közbeszerzési
dokumentumok részét képező terméklista táblázat tartalmazza. A táblázatban meghatározott termékek típusa,
műszaki jellemzői az Ajánlatkérő korábbi megrendelései alapján kerültek meghatározásra, amely adatok az eljárás
második, ajánlattételi szakaszában a tárgyalás(ok) eredményeként még változhatnak. Ajánlatkérő az értékben
meghatározott műszaki paraméterek esetében a tárgyalás(ok) eredményeként meghatározott mértékű eltérést is
megengedhet.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokban 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. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása az
Ajánlattevő feladata.
Az eljárás második, ajánlattételi szakaszában az ajánlattevőnek a megajánlott termékek megfelelőségének
ellenőrzéséhez meg kell neveznie a termékek gyártóját, meg kell adnia a termékek gyártói cikkszámát, vagy
egyéb, a termékek beazonosítását segítő adatot (pl. termékgyártói rajzszám, internetes gyártói katalógus
URL elérhetősége, stb.). Az egyenértékűnek megajánlott termék esetében be kell nyújtani a termék műszaki
paramétereit (is) tartalmazó adatlapját vagy ezzel egyenértékű dokumentumot (pl. termékleírás), amelyből
az Ajánlatkérő által előírt műszaki követelményeknek megfelelés az Ajánlatkérő számára megállapítható. Az
egyenértékűnek megajánlott termék minősége lehet jobb, mint az adott termék vonatkozásában az Ajánlatkérő
által előírt műszaki követelmény. Kétség esetén az egyenértékűség (és adott esetben a jobb minőség) igazolása az
eljárás második, ajánlattételi szakaszában az ajánlattevő kötelezettsége.
Az Ajánlattevőnek a benyújtott ajánlatában minden megajánlott termékre vonatkozóan nyilatkoznia kell arról,
hogy az a hatályos jogszabályi előírások szerint veszélyes anyagnak, vagy keveréknek minősül-e és be kell nyújtani
a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény rendelkezésinek megfelelő magyar nyelvű biztonsági adatlapot
az útmutatóban részletezettek szerint.
Ajánlatkérő az eljárás második, ajánlattételi szakaszában a megajánlott termékek megfelelőségét, adott esetben
egyenértékűségét a termékeként benyújtott biztonsági és műszaki adatlapokon szereplő adatok alapján tételesen
ellenőrzi.
Ajánlatkérő tárgyalni kíván az ajánlati árak táblázatában szereplő termékekről, azok műszaki paramétereiről,
különösen, ha a megadott műszaki paraméterek nem egyértelműek az Ajánlattevők számára, vagy ha nem
ajánlható meg olyan termék, amely megfelel az előírt műszaki paramétereknek.
Ajánlatkérő nem kíván tárgyalni a kötbérekről, a fizetési feltételekről. Egyéb teljesítési, műszaki feltételek (a
közzétett műszaki leírásban és szerződéstervezetben foglaltak) a tárgyalás(ok) során módosulhatnak.
Ajánlatkérő jelzi, hogy az eljárás ajánlattételi szakaszában ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan
nyilatkoznia kell, hogy:
• az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és megrendelések szerinti mennyiségben vállalja a teljesítést;
• az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési útmutatóban és annak valamennyi mellékletében, a
szerződéstervezetben, valamint Ajánlatkérő által esetlegesen tett pontosításokban és kiegészítésekben, kiegészítő
tájékoztatásban foglalt feltételeket mindenben tudomásul veszi és elfogadja;
• hogy a termékeket a meghatározott minőségben biztosítja, és nyertessége esetén a szerződés teljes időtartama
alatt az ajánlatban megajánlott tételeket szállítja;
• a szerződés megkötésére és a teljesítésére vállalkozik az ajánlatában megadott ellenszolgáltatás ellenében;
• vállalása szerinti szállítási határidő hány munkanap (legfeljebb 10 munkanap lehet);
• az átvételétől számított 12 hónap jótállási határidőt vállal és a jótállással kapcsolatos, a további közbeszerzési
dokumentumokban szereplő feltételeket elfogadja;
• a jótállás keretébe tartozó hibás termék cseréjét 2 munkanapon belül megkezdi és 5 munkanapon belül befejezi;
• 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;
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• az ajánlatkérő honlapján (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) található személyes
adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat megismerte és azt a szerződés megkötése és
teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró
egyéb személyekkel is ismertette; valamint arról, hogy az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán
adatfeldolgozónak minősül-e;
• kisadózó vállalkozásnak minősül-e.
A nyilatkozat a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban szereplő formanyomtatvány
kitöltésével is teljesíthető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Szállítási határidő (5-legfeljebb 10 munkanap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0-10.
Az értékelés módszere:
1. szempont (ajánlati ár) esetén: fordított arányosítás
2. szempont (szállítási határidő) esetén: két szélső érték közötti pontkiosztás
Amennyiben több ajánlatnak azonos az összpontszáma, az az ajánlat minősül kedvezőbbnek, amelyikben az
Ajánlati ár alacsonyabb.
A módszerek részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban történik.
II.2.1)
Elnevezés: Speciális vegyipari és egyéb termékek beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
24960000-1
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:
Speciális vegyipari és egyéb termékek beszerzése adásvételi keretszerződés keretében.
Tapasztalati mennyiség: 13 058 mennyiségi egység/24 hónap (12 188 db/24 hónap, 16 készlet/24 hónap, 2 kg/24
hónap, 416 tekercs/24 hónap, 436 tubus/24 hónap)
Ajánlatkérő a keretmennyiség 70%-ának lehívására kötelezettséget vállal.
A részletes termékfelsorolást és a termékekhez tartozó műszaki, szakmai követelményeket, a közbeszerzési
dokumentumok részét képező terméklista táblázat tartalmazza. A táblázatban meghatározott termékek típusa,
műszaki jellemzői az Ajánlatkérő korábbi megrendelései alapján kerültek meghatározásra, amely adatok az eljárás
második, ajánlattételi szakaszában a tárgyalás(ok) eredményeként még változhatnak. Ajánlatkérő az értékben
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meghatározott műszaki paraméterek esetében a tárgyalás(ok) eredményeként meghatározott mértékű eltérést is
megengedhet.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokban 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. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása az
Ajánlattevő feladata.
Az eljárás második, ajánlattételi szakaszában az ajánlattevőnek a megajánlott termékek megfelelőségének
ellenőrzéséhez meg kell neveznie a termékek gyártóját, meg kell adnia a termékek gyártói cikkszámát, vagy
egyéb, a termékek beazonosítását segítő adatot (pl. termékgyártói rajzszám, internetes gyártói katalógus
URL elérhetősége, stb.). Az egyenértékűnek megajánlott termék esetében be kell nyújtani a termék műszaki
paramétereit (is) tartalmazó adatlapját vagy ezzel egyenértékű dokumentumot (pl. termékleírás), amelyből
az Ajánlatkérő által előírt műszaki követelményeknek megfelelés az Ajánlatkérő számára megállapítható. Az
egyenértékűnek megajánlott termék minősége lehet jobb, mint az adott termék vonatkozásában az Ajánlatkérő
által előírt műszaki követelmény. Kétség esetén az egyenértékűség (és adott esetben a jobb minőség) igazolása az
eljárás második, ajánlattételi szakaszában az ajánlattevő kötelezettsége.
Az Ajánlattevőnek a benyújtott ajánlatában minden megajánlott termékre vonatkozóan nyilatkoznia kell arról,
hogy az a hatályos jogszabályi előírások szerint veszélyes anyagnak, vagy keveréknek minősül-e és be kell nyújtani
a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény rendelkezésinek megfelelő magyar nyelvű biztonsági adatlapot
az útmutatóban részletezettek szerint.
Ajánlatkérő az eljárás második, ajánlattételi szakaszában a megajánlott termékek megfelelőségét, adott esetben
egyenértékűségét a termékeként benyújtott biztonsági és műszaki adatlapokon szereplő adatok alapján tételesen
ellenőrzi.
Ajánlatkérő tárgyalni kíván az ajánlati árak táblázatában szereplő termékekről, azok műszaki paramétereiről,
különösen, ha a megadott műszaki paraméterek nem egyértelműek az Ajánlattevők számára, vagy ha nem
ajánlható meg olyan termék, amely megfelel az előírt műszaki paramétereknek.
Ajánlatkérő nem kíván tárgyalni a kötbérekről, a fizetési feltételekről. Egyéb teljesítési, műszaki feltételek (a
közzétett műszaki leírásban és szerződéstervezetben foglaltak) a tárgyalás(ok) során módosulhatnak.
Ajánlatkérő jelzi, hogy az eljárás ajánlattételi szakaszában ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan
nyilatkoznia kell, hogy:
• az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és megrendelések szerinti mennyiségben vállalja a teljesítést;
• az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési útmutatóban és annak valamennyi mellékletében, a
szerződéstervezetben, valamint Ajánlatkérő által esetlegesen tett pontosításokban és kiegészítésekben, kiegészítő
tájékoztatásban foglalt feltételeket mindenben tudomásul veszi és elfogadja;
• hogy a termékeket a meghatározott minőségben biztosítja, és nyertessége esetén a szerződés teljes időtartama
alatt az ajánlatban megajánlott tételeket szállítja;
• a szerződés megkötésére és a teljesítésére vállalkozik az ajánlatában megadott ellenszolgáltatás ellenében;
• vállalása szerinti szállítási határidő hány munkanap (legfeljebb 10 munkanap lehet);
• az átvételétől számított 12 hónap jótállási határidőt vállal és a jótállással kapcsolatos, a további közbeszerzési
dokumentumokban szereplő feltételeket elfogadja;
• a jótállás keretébe tartozó hibás termék cseréjét 2 munkanapon belül megkezdi és 5 munkanapon belül befejezi;
• tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
- nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja,
- amennyiben ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással
– a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés
kézbesítettnek tekintendő;
• az ajánlatkérő honlapján (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) található személyes
adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat megismerte és azt a szerződés megkötése és
teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró
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egyéb személyekkel is ismertette; valamint arról, hogy az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán
adatfeldolgozónak minősül-e;
• kisadózó vállalkozásnak minősül-e.
A nyilatkozat a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban szereplő formanyomtatvány
kitöltésével is teljesíthető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Szállítási határidő (5-legfeljebb 10 munkanap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0-10.
Az értékelés módszere:
1. szempont (ajánlati ár) esetén: fordított arányosítás
2. szempont (szállítási határidő) esetén: két szélső érték közötti pontkiosztás
Amennyiben több ajánlatnak azonos az összpontszáma, az az ajánlat minősül kedvezőbbnek, amelyikben az
Ajánlati ár alacsonyabb.
A módszerek részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban történik.
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 igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 245 - 647988
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi
szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett
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előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó
hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: T-186/21/1 Rész száma: 1 Elnevezés: Biztonsági berendezésekhez vegyi anyagok 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:
2022/08/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: Xintex Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12002906242
Postai cím: Porcelán Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
E-mail: xintex-hu@xintex-group.com
Telefon: +36 12621307
Internetcím(ek): (URL) www.xintex-group.com
Fax: +36 12606144
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 50246680
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: T-186/21/2 Rész száma: 2 Elnevezés: Speciális vegyipari és egyéb termékek beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/08/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: RETECH SRO
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Nemzeti azonosítószám: 25018205
Postai cím: Suchdol 212
Város: Suchdol u Kutné Hory
NUTS-kód: CZ0
Postai irányítószám: 285 02
Ország: Csehország
E-mail: laszlo.umbrath@retech.com
Telefon: +36 206171999
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:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 88489040
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § c) pontjában foglaltak alapján az ajánlattevő (k) neve és adószáma:
1. rész: Xintex Hungary Kft. (székhely: 1106 Budapest, Porcelán utca 2.)
adószám: 12002906-2-42

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.188

271

középvállalkozás
2. rész: RETECH s.r.o. (székhely: 15500 PRAHA-5 Stodulky, Vackova 1541/4.)
adószám: CZ25018205
középvállalkozás
Az eljárás mindkét részében az első ajánlattételi határidőig ajánlati kötöttséggel nem terhelt ajánlatot
nyújtott be a GÉP-COOP Gépipari és Szolgáltató Kft. (székhely: 8225 Szentkirályszabadja, Petőfi utca 37.),
de végleges ajánlatot nem tett.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§ (2)-(7)
bekezdése szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
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20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/
részvételi jelentkezések érkeztek be
A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben
megállapított feltételek szerint
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő
képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének
odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás
során történő értékesítés keretében
Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető,
különösen előnyös lehetőség kihasználásával
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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MVM Mátra Energia Zártkörűen Működő Részvénytársaság (19205/2022)
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 Mátra Energia Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10729571210
Postai cím: Erőmű utca 11
Város: Visonta
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3271
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bordás Krisztina
Telefon: +36 709044729
E-mail: krisztina.bordas@mert.hu
Fax: +36 37334016
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mert.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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: 34/2022 „Acélcsőív szállítása”
Hivatkozási szám: EKR001252132022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

14622000-7
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1 db acélcsőív szállítása
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? )
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: Acélcsőív szállítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
14622000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: MVM Mátra Energia Zrt. telephely, Magyarország 3271 Visonta,
Erőmű utca 11.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzési mennyisége: 1 db acélcélcsőív
ACÉLCSŐÍV 465X19MM 15PR2100 10CrMo910 T2
3000X4200MM TOLDATTAL
RSZ:F-0272
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
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A 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 7. §-a szerinti sürgősségi eljárás, tekintettel arra, hogy a tárgyi eljárást
megelőzően ugyanezen tárgyban indított eljárásban nem érkezett ajánlat ezért az eredménytelelenül zárult, így
az eljárás tárgyának beszerzése sürgőssé vált.
Részajánlattétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdésére figyelemmel megvizsgálta, hogy jelen
közbeszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre
történő ajánlattétel biztosítását. A vizsgálat eredményeképpen megállapításra került, hogy a beszerzés 1 db áru
beszerzésére irányul, melyre való tekintettel a részajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági, valamint
szakmai észszerűséggel.
Ajánlatkérő a részvételre jelentkezést követően az ajánlattételi felhívásra beadott ajánlatokat a Kbt. 76. §
(2) bekezdés a) pont szerinti „legalacsonyabb ár” értékelési szempontja szerint értékeli, tekintettel arra,
hogy az ajánlatkérő igényeinek való megfelelést egyéb minőségi kritériumok nem, csak valamely konkrétan
meghatározott műszaki paramétereknek megfelelő termék szolgálja.
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 igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 169 - 480046
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi
szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett
előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó
hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: 34/2022 „Acélcsőív szállítása
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 - 018332 (év és a dokumentum száma)
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V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? )
A beérkezett ajánlatok száma: 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
( Közzétehető? )
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A Kbt. 53. § (1) bekezdésére való hivatkozással az eljárás visszavonásra került.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
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Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a Kbt. 148. §-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:
2022/09/21 (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)
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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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BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (20513/2022)
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: 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 14596846
E-mail: drLukacsA@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.budapestikozmuvek.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: K22120-2 HUHA 10 kv kábel tervezés
Hivatkozási szám: EKR001231182022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
K22120_2 A Hulladékhasznosító mű 10 kV-os termelői kábel kiépítéséhez csatlakozási terv- és kiviteli
tervdokumentáció készítése
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (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 - 017584 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 161 - 459170
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:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
A feladat egy műszaki egységet alkot, a gazdasági, műszaki, jogi ésszerűséggel nem lenne
összeegyeztethető a részajánlat biztosítása.
A Kbt. 50. § (2) bekezdés k) pontja alapján jelzi, hogy Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel
lehetőségét beszerzés tárgya
alapján – annak jellegére is tekintettek – gazdasági, műszaki és minőségi szempontok miatt ésszerűtlen
a beszerzés részekre bontása és adott esetben különböző gazdasági szereplőkkel, több szerződés
megkötése. A szerződés teljesítése egy egységes műszaki egység, az részajánlat szerint nem
megbontható.
1) Az eljárás eredményéről a tájékoztatás, szerződéskötés: Kbt. 79. §, 131. § szerint.
2) Az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplő az, aki jelzést küld a jelen felhívás I.3.
Kommunikáció pontban megadott
elektronikus elérési úton.
3) Hiánypótlás: Kbt. 71.§ szerint.
4) Közös ajánlat benyújtása: a Kbt. 35. §-ban és a dokumentációban előírtak szerint lehetséges.
5) Az ajánlatba a Kbt. 66. § (5) bekezdés és a dokumentáció szerint Felolvasólapot (EKR-ben létrehozott
elektronikus űrlap) kell
csatolni.
6) Kiegészítő tájékoztatás kérése: Kbt. 56. § szerint.
7) Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így a közbeszerzési dokumentumokra vonatkozóan Ajánlatkérő a
kérdéseket írásban, magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg.
8) Ajánlattevőnek ajánlatában ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró(k), az ajánlatban nyilatkozatot
tevők aláírási címpéldányát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy a 2006. évi V.
törvény 9. § (1) bekezdés szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját
vagy adott esetben meghatalmazást, a dokumentációban előírt formában nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (7)
(abban az esetben, ha Ajánlattevő az előírt alkalmasságok igazolása érdekében igénybe kíván venni más
szervezetet), a Kbt. 66.§ (2) bekezdés (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) és a (6) bekezdés a) és b)
pontjai vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is benyújtandó.
9) Az ajánlattevőnek az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) bekezdés szerint a meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek és a Kbt. 41/A. § (1) bekezdésnek megfelelően kell benyújtani, figyelemmel a 424/2017.
Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.
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10) Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg a jelen felhívás, III. 1.2), III.1.3) pontjaiban.
11) Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani. A Kbt. 40. § (1) bekezdésben foglaltak alapján:
„A közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett
egységes, EKR igénybevételével kell
lebonyolítani. A Kbt. 41. § (1) bekezdése szerinti elektronikus kommunikáció - ha e törvény vagy e törvény
felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik - az EKR-ben történik.”
12) A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő elektronikus úton az EKR rendszeren keresztül küldi meg az
eljárás során.
13) Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
14) Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor
már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.
15) Ajánlattevőnek a dokumentációban előírtak szerint nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban
változásbejegyzési eljárása a
cégbíróság előtt, amennyiben igen, a 321/2015. Korm. rendelet 13.§ szerinti iratokat csatolni kell. A
nyilatkozat vonatkozásában EKRben létrehozott elektronikus űrlap áll rendelkezésre.
16) Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér
a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági
szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő
részeiben - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása
körében az ajánlatkérő számára e rendelet előírja.
17) A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. és
végrehajtási rendeletek az irányadók.
18) FAKSZ: dr. Lukács Andrea (lajstromszám: 01295)
19) Ajánlatkérő jelen eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
20) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésben foglaltak alapján: nem teszi lehetővé nyertes közös
ajánlattevőknek gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződésteljesítése érdekében.
A közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők közül az ajánlattételi vagy
több szakaszból álló eljárásban a részvételi 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.
21) Jelen felhívás IV.2.6) „Az ajánlati kötöttség minimális időtartama” pontjával kapcsolatban Ajánlatkérő
előírja, hogy 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.
22) Ajánlattevő szakmai ajánlata részeként csatolja be cégszerűen aláírva, hiánytalanul kitöltve az ártáblát
pdf formátumban illetve szerkeszthető excel formátumban is. Ellentmondás eseten a cégszerűen aláírt
ártábla az irányadó.
23.) Jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor
hatályos, közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok az irányadók.
Tárgyi eljárás az egybeszámított nettó becsült érték alapján Uniós eljárás rendben indítandó!
24.) A 2015/322 Korm.r. 11.§-ában foglaltakkal összhangban, az ott leírtak szerint kell AT-nek ajánlatában
nyilatkoznia az All-risk
típusú felelősségbiztosításról a közb. dok.-ban meghatározott felt.-ekkel (éves összege legalább: 50 millió
Ft, a káresemény összege legalább: 5 millió Ft/ káresemény).
25.) Az ajánlatot a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 9. § (1)-(2) bekezdése alapján kell benyújtani, a
közbeszerzési dokumentumokban rögzítettek szerint
26. ) Az eljárás feltételes közbeszerzési eljárás. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 92/H. § (7)
bekezdésében és a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltétleiről szóló 385/2014.(XII.31.) Korm.r. 3/B-§-ában
foglaltak értelmében a
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közszolgáltatók kizárólag a Hivatal jóváhagyásával köthetnek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
teljesítésével összefüggő
szerződést, vagy vállalhatnak kötelezettséget. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével
összefüggő szerződés
hatálybalépésének feltétele, hogy azt a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal jóváhagyja.
(Kbt. 53. § (5), 75. § (2) a), 131. § (9))
27.) A Kbt. 134. § (6) bek. a) irányadó.
Helyesen:
Az EKR 2022. IX.20-án bekövekezett üzemzavara miatt ajánlatkérőnek a 424/2017 Korm.r. miatt az
ajánlattételi határidőt meg kell hosszabbítania, ami hirdetményben lehetséges.
A feladat egy műszaki egységet alkot, a gazdasági, műszaki, jogi ésszerűséggel nem lenne
összeegyeztethető a részajánlat biztosítása.
A Kbt. 50. § (2) bekezdés k) pontja alapján jelzi, hogy Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel
lehetőségét beszerzés tárgya
alapján – annak jellegére is tekintettek – gazdasági, műszaki és minőségi szempontok miatt ésszerűtlen
a beszerzés részekre bontása és adott esetben különböző gazdasági szereplőkkel, több szerződés
megkötése. A szerződés teljesítése egy egységes műszaki egység, az részajánlat szerint nem
megbontható.
1) Az eljárás eredményéről a tájékoztatás, szerződéskötés: Kbt. 79. §, 131. § szerint.
2) Az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplő az, aki jelzést küld a jelen felhívás I.3.
Kommunikáció pontban megadott
elektronikus elérési úton.
3) Hiánypótlás: Kbt. 71.§ szerint.
4) Közös ajánlat benyújtása: a Kbt. 35. §-ban és a dokumentációban előírtak szerint lehetséges.
5) Az ajánlatba a Kbt. 66. § (5) bekezdés és a dokumentáció szerint Felolvasólapot (EKR-ben létrehozott
elektronikus űrlap) kell
csatolni.
6) Kiegészítő tájékoztatás kérése: Kbt. 56. § szerint.
7) Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így a közbeszerzési dokumentumokra vonatkozóan Ajánlatkérő a
kérdéseket írásban, magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg.
8) Ajánlattevőnek ajánlatában ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró(k), az ajánlatban nyilatkozatot
tevők aláírási címpéldányát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy a 2006. évi V.
törvény 9. § (1) bekezdés szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját
vagy adott esetben meghatalmazást, a dokumentációban előírt formában nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (7)
(abban az esetben, ha Ajánlattevő az előírt alkalmasságok igazolása érdekében igénybe kíván venni más
szervezetet), a Kbt. 66.§ (2) bekezdés (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) és a (6) bekezdés a) és b)
pontjai vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is benyújtandó.
9) Az ajánlattevőnek az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) bekezdés szerint a meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek és a Kbt. 41/A. § (1) bekezdésnek megfelelően kell benyújtani, figyelemmel a 424/2017.
Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.
10) Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg a jelen felhívás, III. 1.2), III.1.3) pontjaiban.
11) Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani. A Kbt. 40. § (1) bekezdésben foglaltak alapján:
„A közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett
egységes, EKR igénybevételével kell
lebonyolítani. A Kbt. 41. § (1) bekezdése szerinti elektronikus kommunikáció - ha e törvény vagy e törvény
felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik - az EKR-ben történik.”
12) A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő elektronikus úton az EKR rendszeren keresztül küldi meg az
eljárás során.
13) Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
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14) Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor
már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.
15) Ajánlattevőnek a dokumentációban előírtak szerint nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban
változásbejegyzési eljárása a
cégbíróság előtt, amennyiben igen, a 321/2015. Korm. rendelet 13.§ szerinti iratokat csatolni kell. A
nyilatkozat vonatkozásában EKRben létrehozott elektronikus űrlap áll rendelkezésre.
16) Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér
a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági
szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő
részeiben - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása
körében az ajánlatkérő számára e rendelet előírja.
17) A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. és
végrehajtási rendeletek az irányadók.
18) FAKSZ: dr. Lukács Andrea (lajstromszám: 01295)
19) Ajánlatkérő jelen eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
20) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésben foglaltak alapján: nem teszi lehetővé nyertes közös
ajánlattevőknek gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződésteljesítése érdekében.
A közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők közül az ajánlattételi vagy
több szakaszból álló eljárásban a részvételi 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.
21) Jelen felhívás IV.2.6) „Az ajánlati kötöttség minimális időtartama” pontjával kapcsolatban Ajánlatkérő
előírja, hogy 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.
22) Ajánlattevő szakmai ajánlata részeként csatolja be cégszerűen aláírva, hiánytalanul kitöltve az ártáblát
pdf formátumban illetve szerkeszthető excel formátumban is. Ellentmondás eseten a cégszerűen aláírt
ártábla az irányadó.
23.) Jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor
hatályos, közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok az irányadók.
Tárgyi eljárás az egybeszámított nettó becsült érték alapján Uniós eljárás rendben indítandó!
24.) A 2015/322 Korm.r. 11.§-ában foglaltakkal összhangban, az ott leírtak szerint kell AT-nek ajánlatában
nyilatkoznia az All-risk
típusú felelősségbiztosításról a közb. dok.-ban meghatározott felt.-ekkel (éves összege legalább: 50 millió
Ft, a káresemény összege legalább: 5 millió Ft/ káresemény).
25.) Az ajánlatot a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 9. § (1)-(2) bekezdése alapján kell benyújtani, a
közbeszerzési dokumentumokban rögzítettek szerint
26. ) Az eljárás feltételes közbeszerzési eljárás. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 92/H. § (7)
bekezdésében és a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltétleiről szóló 385/2014.(XII.31.) Korm.r. 3/B-§-ában
foglaltak értelmében a
közszolgáltatók kizárólag a Hivatal jóváhagyásával köthetnek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
teljesítésével összefüggő
szerződést, vagy vállalhatnak kötelezettséget. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével
összefüggő szerződés
hatálybalépésének feltétele, hogy azt a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal jóváhagyja.
(Kbt. 53. § (5), 75. § (2) a), 131. § (9))
27.) A Kbt. 134. § (6) bek. a) irányadó.
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 . 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: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/09/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/09/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/09/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
2022. IX.20-án az EKR-ben bekövetkezett üzemzavar okán a 424/2017. Korm.r. szerint az ajánlatkérőnek az
ajánlattételi határidőt meg kell hosszabbítania.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
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BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (20515/2022)
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: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10941362244
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lukács Andrea
Telefon: +36 14596346
E-mail: drLukacsA@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.budapestikozmuvek.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hulladékudvari raktárkonténerek cseréje K22114
Hivatkozási szám: EKR001209712022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34221000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Mindösszesen 24 db multiliftes konténer, melyből 2022. évi teljesítéssel beszerzésre kerül 4 db zárt, 3 db nyitott
és 2 db kármentős zárt konténer, továbbá a 2023. évi teljesítéssel beszerzésre kerül 6 db zárt, 4 db nyitott és 5 db
kármentős zárt konténer telephelyre történő leszállítással, lehelyezéssel.
Ajánlatkérő által üzemeltetett hulladékudvarokba speciális zárt görgős illetve nyitott görgős konténerek
beszerzése a műszaki leírás, közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (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 - 017532 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 160 - 455999
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/17 (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:
A szerződés tárgya egy műszaki egységet alkot, annak megbontása ellentétes lenne a gazdasági, műszaki
ésszerűséggel, a közpénzek gazdaságos elköltésével.
1) Az eljárás eredményéről a tájékoztatás, szerződéskötés: Kbt. 79. §, 131. § szerint.
2) Az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplő az, aki jelzést küld a jelen felhívás I.3.
Kommunikáció pontban megadott elektronikus elérési úton.
3) Hiánypótlás: Kbt. 71.§ szerint.
4) Közös ajánlat benyújtása: a Kbt. 35. §-ban és a dokumentációban előírtak szerint lehetséges.
5) Az ajánlatba a Kbt. 66. § (5) bekezdés és a dokumentáció szerint Felolvasólapot (EKR-ben létrehozott
elektronikus űrlap) kell csatolni.
6) Kiegészítő tájékoztatás kérése: Kbt. 56. § szerint.
7) Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így a közbeszerzési dokumentumokra vonatkozóan Ajánlatkérő a
kérdéseket írásban, magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg.
8) Ajánlattevőnek ajánlatában ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró(k), az ajánlatban nyilatkozatot
tevők aláírási címpéldányát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy a 2006. évi V.
törvény 9. § (1) bekezdés szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját
vagy adott esetben meghatalmazást, a dokumentációban előírt formában nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (7)
(abban az esetben, ha Ajánlattevő az előírt alkalmasságok igazolása érdekében igénybe kíván venni más
szervezetet), a Kbt. 66.§ (2) bekezdés (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) és a (6) bekezdés a) és b)
pontjai vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is benyújtandó.
9) Az ajánlattevőnek az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) bekezdés szerint a meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek és a Kbt. 41/A.§ (1) bekezdésnek megfelelően kell benyújtani, figyelemmel a 424/2017.
Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.
10) Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg a jelen felhívás, III. 1.2), III.1.3) pontjaiban.
11) Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani. A Kbt. 40. § (1) bekezdésben foglaltak alapján:
„A közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett
egységes, EKR igénybevételével kell lebonyolítani. A Kbt. 41. § (1) bekezdése szerinti elektronikus
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kommunikáció - ha e törvény vagy e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem
rendelkezik - az EKR-ben történik.”
12) A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő elektronikus úton az EKR rendszeren keresztül küldi meg az
eljárás során.
13) Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
14) Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor
már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.
15) Ajánlattevőnek a dokumentációban előírtak szerint nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban
változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, amennyiben igen, a 321/2015. Korm. rendelet 13.§
szerinti iratokat csatolni kell. A nyilatkozat vonatkozásában EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap áll
rendelkezésre.
16) Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér
a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági
szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő
részeiben - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása
körében az ajánlatkérő számára e rendelet előírja.
17) A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. és
végrehajtási rendeletek az irányadók.
18) FAKSZ: dr. Lukács Andrea (lajstromszám: 01295)
19) Ajánlatkérő jelen eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
20) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésben foglaltak alapján: nem teszi lehetővé nyertes közös
ajánlattevőknek gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződésteljesítése érdekében.
A közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők közül az ajánlattételi vagy
több szakaszból álló eljárásban a részvételi 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.
21) Jelen felhívás IV.2.6) „Az ajánlati kötöttség minimális időtartama” pontjával kapcsolatban Ajánlatkérő
előírja, hogy 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.
24) Ajánlattevő szakmai ajánlata részeként csatolja be cégszerűen aláírva, hiánytalanul kitöltve az ártáblát
excel, illetve pdf formátumban is (1/a melléklet). Ellentmondás eseten a cégszerűen aláírt ártábla az
irányadó. Ajánlattevő a szakmai ajánlata részeként csatolja továbbá a megajánlott termékek típusának,
gyártójának megnevezését tartalmazó, cégszerűen aláírt nyilatkozatát. valamint az 1/b táblát aláírva, pdf
formátumban.
25.) Tárgyi eljárás feltételes eljárás: A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 92/H. § (7) bekezdésében
és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltétleiről szóló 385/2014.(XII.31.) Korm.r.
3/B-§-ában foglaltak értelmében a közszolgáltatók kizárólag a Hivatal jóváhagyásával köthetnek
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével összefüggő szerződést, vagy vállalhatnak
kötelezettséget. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével összefüggő szerződés
hatálybalépésének feltétele, hogy azt a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal jóváhagyja.
(Kbt. 53. § (5), 75. § (2) a), 131. § (9))
26.) Jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor
hatályos, közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok az irányadók
Helyesen:
Az EKR 2022. IX.20-ai üzemzavara okán a határidőt meg kell hosszabbítani, amely hirdetménnyel
lehetséges.
A szerződés tárgya egy műszaki egységet alkot, annak megbontása ellentétes lenne a gazdasági, műszaki
ésszerűséggel, a közpénzek gazdaságos elköltésével.
1) Az eljárás eredményéről a tájékoztatás, szerződéskötés: Kbt. 79. §, 131. § szerint.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.188

289

2) Az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplő az, aki jelzést küld a jelen felhívás I.3.
Kommunikáció pontban megadott elektronikus elérési úton.
3) Hiánypótlás: Kbt. 71.§ szerint.
4) Közös ajánlat benyújtása: a Kbt. 35. §-ban és a dokumentációban előírtak szerint lehetséges.
5) Az ajánlatba a Kbt. 66. § (5) bekezdés és a dokumentáció szerint Felolvasólapot (EKR-ben létrehozott
elektronikus űrlap) kell csatolni.
6) Kiegészítő tájékoztatás kérése: Kbt. 56. § szerint.
7) Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így a közbeszerzési dokumentumokra vonatkozóan Ajánlatkérő a
kérdéseket írásban, magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg.
8) Ajánlattevőnek ajánlatában ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró(k), az ajánlatban nyilatkozatot
tevők aláírási címpéldányát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy a 2006. évi V.
törvény 9. § (1) bekezdés szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját
vagy adott esetben meghatalmazást, a dokumentációban előírt formában nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (7)
(abban az esetben, ha Ajánlattevő az előírt alkalmasságok igazolása érdekében igénybe kíván venni más
szervezetet), a Kbt. 66.§ (2) bekezdés (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) és a (6) bekezdés a) és b)
pontjai vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is benyújtandó.
9) Az ajánlattevőnek az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) bekezdés szerint a meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek és a Kbt. 41/A.§ (1) bekezdésnek megfelelően kell benyújtani, figyelemmel a 424/2017.
Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.
10) Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg a jelen felhívás, III. 1.2), III.1.3) pontjaiban.
11) Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani. A Kbt. 40. § (1) bekezdésben foglaltak alapján:
„A közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett
egységes, EKR igénybevételével kell lebonyolítani. A Kbt. 41. § (1) bekezdése szerinti elektronikus
kommunikáció - ha e törvény vagy e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem
rendelkezik - az EKR-ben történik.”
12) A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő elektronikus úton az EKR rendszeren keresztül küldi meg az
eljárás során.
13) Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
14) Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor
már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.
15) Ajánlattevőnek a dokumentációban előírtak szerint nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban
változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, amennyiben igen, a 321/2015. Korm. rendelet 13.§
szerinti iratokat csatolni kell. A nyilatkozat vonatkozásában EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap áll
rendelkezésre.
16) Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér
a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági
szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő
részeiben - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása
körében az ajánlatkérő számára e rendelet előírja.
17) A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. és
végrehajtási rendeletek az irányadók.
18) FAKSZ: dr. Lukács Andrea (lajstromszám: 01295)
19) Ajánlatkérő jelen eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
20) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésben foglaltak alapján: nem teszi lehetővé nyertes közös
ajánlattevőknek gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződésteljesítése érdekében.
A közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők közül az ajánlattételi vagy
több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejárta után valamely gazdasági szereplő kiválása
esetén a fennmaradó gazdasági szereplők akkor vehetnek részt az eljárás további részében, ha továbbra
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is megfelelnek az eljárásban előírt valamennyi alkalmassági feltételnek és a változás nem jár a verseny
tisztaságának sérelmével.
21) Jelen felhívás IV.2.6) „Az ajánlati kötöttség minimális időtartama” pontjával kapcsolatban Ajánlatkérő
előírja, hogy 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.
24) Ajánlattevő szakmai ajánlata részeként csatolja be cégszerűen aláírva, hiánytalanul kitöltve az ártáblát
excel, illetve pdf formátumban is (1/a melléklet). Ellentmondás eseten a cégszerűen aláírt ártábla az
irányadó. Ajánlattevő a szakmai ajánlata részeként csatolja továbbá a megajánlott termékek típusának,
gyártójának megnevezését tartalmazó, cégszerűen aláírt nyilatkozatát. valamint az 1/b táblát aláírva, pdf
formátumban.
25.) Tárgyi eljárás feltételes eljárás: A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 92/H. § (7) bekezdésében
és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltétleiről szóló 385/2014.(XII.31.) Korm.r.
3/B-§-ában foglaltak értelmében a közszolgáltatók kizárólag a Hivatal jóváhagyásával köthetnek
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével összefüggő szerződést, vagy vállalhatnak
kötelezettséget. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével összefüggő szerződés
hatálybalépésének feltétele, hogy azt a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal jóváhagyja.
(Kbt. 53. § (5), 75. § (2) a), 131. § (9))
26.) Jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor
hatályos, közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok az irányadók
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: 2022/09/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/09/27 (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:
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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: 15:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/09/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
EKR üzemzavar 2022. IX.20.-án
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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BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (20517/2022)
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: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10941362244
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lukács Andrea
Telefon: +36 14596346
E-mail: drLukacsA@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.budapestikozmuvek.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: K22197 Multiliftes konténerek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001209882022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34221000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Nagyválogató üzemindulásához szükséges nagykonténerek beszerzése a műszaki leírás, közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint.
- 4 db nyitott görgős, multiliftes konténer + 1 db opciós mennyiség
- 4 db zárt görgős, multiliftes konténer + 1 db opciós mennyiség
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (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 - 017510 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 162 - 460707
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/19 (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:
A szerződés tárgya egy műszaki egységet alkot, melynek megbontása ellentétes lenne a műszaki, jogi,
gazdasági ésszerűséggel, a közpénzek gazdaságos felhasználásával.
1) Az eljárás eredményéről a tájékoztatás, szerződéskötés: Kbt. 79. §, 131. § szerint.
2) Az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplő az, aki jelzést küld a jelen felhívás I.3.
Kommunikáció pontban megadott elektronikus elérési úton.
3) Hiánypótlás: Kbt. 71.§ szerint.
4) Közös ajánlat benyújtása: a Kbt. 35. §-ban és a dokumentációban előírtak szerint lehetséges.
5) Az ajánlatba a Kbt. 66. § (5) bekezdés és a dokumentáció szerint Felolvasólapot (EKR-ben létrehozott
elektronikus űrlap) kell csatolni.
6) Kiegészítő tájékoztatás kérése: Kbt. 56. § szerint.
7) Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így a közbeszerzési dokumentumokra vonatkozóan Ajánlatkérő a
kérdéseket írásban, magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg.
8) Ajánlattevőnek ajánlatában ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró(k), az ajánlatban nyilatkozatot
tevők aláírási címpéldányát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy a 2006. évi V.
törvény 9. § (1) bekezdés szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját
vagy adott esetben meghatalmazást, a dokumentációban előírt formában nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (7)
(abban az esetben, ha Ajánlattevő az előírt alkalmasságok igazolása érdekében igénybe kíván venni más
szervezetet), a Kbt. 66.§ (2) bekezdés (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) és a (6) bekezdés a) és b)
pontjai vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is benyújtandó.
9) Az ajánlattevőnek az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) bekezdés szerint a meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek és a Kbt. 41/A.§ (1) bekezdésnek megfelelően kell benyújtani, figyelemmel a 424/2017.
Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.
10) Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg a jelen felhívás, III. 1.2), III.1.3) pontjaiban.
11) Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani. A Kbt. 40. § (1) bekezdésben foglaltak alapján:
„A közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett
egységes, EKR igénybevételével kell lebonyolítani. A Kbt. 41. § (1) bekezdése szerinti elektronikus
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kommunikáció - ha e törvény vagy e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem
rendelkezik - az EKR-ben történik.”
12) A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő elektronikus úton az EKR rendszeren keresztül küldi meg az
eljárás során.
13) Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját
14) Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor
már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.
15) Ajánlattevőnek a dokumentációban előírtak szerint nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban
változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, amennyiben igen, a 321/2015. Korm. rendelet 13.§
szerinti iratokat csatolni kell. A nyilatkozat vonatkozásában EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap áll
rendelkezésre.
16) Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér
a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági
szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő
részeiben - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása
körében az ajánlatkérő számára e rendelet előírja.
17) A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. és
végrehajtási rendeletek az irányadók.
18) FAKSZ: dr. Lukács Andrea (lajstromszám: 01295)
19) Ajánlatkérő jelen eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
20) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésben foglaltak alapján: nem teszi lehetővé nyertes közös
ajánlattevőknek gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződésteljesítése érdekében.
A közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők közül az ajánlattételi vagy
több szakaszból álló eljárásban a részvételi 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.
21) Jelen felhívás IV.2.6) „Az ajánlati kötöttség minimális időtartama” pontjával kapcsolatban Ajánlatkérő
előírja, hogy 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.
24) Ajánlattevő szakmai ajánlata részeként csatolja be cégszerűen aláírva, hiánytalanul kitöltve az ártáblát
excel, illetve pdf formátumban is (1/a melléklet). Ellentmondás eseten a cégszerűen aláírt ártábla az
irányadó.
Ajánlattevő ajánlatában csatolja a közbeszerzési dokumentumokban előírt nyilatkozatokat, illetve
dokumentumokat.
25.) Tárgyi eljárás feltételes eljárás: A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 92/H. § (7) bekezdésében
és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltétleiről szóló 385/2014.(XII.31.) Korm.r.
3/B-§-ában foglaltak értelmében a közszolgáltatók kizárólag a Hivatal jóváhagyásával köthetnek
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével összefüggő szerződést, vagy vállalhatnak
kötelezettséget. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével összefüggő szerződés
hatálybalépésének feltétele, hogy azt a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal jóváhagyja.
(Kbt. 53. § (5), 75. § (2) a), 131. § (9))
26.) Jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor
hatályos, közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok az irányadók.
27.) Az ajánlat részeként szakmai ajánlatot kell csatolni, melynek része:
-műszaki leírás
-termék ismertető
- műszaki rajzok
Helyesen:
Az EKR 2022.IX.20-ai üzemzavara miatt határidőt kell hosszabbítani, ami hirdetménnyel lehetséges.
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A szerződés tárgya egy műszaki egységet alkot, melynek megbontása ellentétes lenne a műszaki, jogi,
gazdasági ésszerűséggel, a közpénzek gazdaságos felhasználásával.
1) Az eljárás eredményéről a tájékoztatás, szerződéskötés: Kbt. 79. §, 131. § szerint.
2) Az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplő az, aki jelzést küld a jelen felhívás I.3.
Kommunikáció pontban megadott elektronikus elérési úton.
3) Hiánypótlás: Kbt. 71.§ szerint.
4) Közös ajánlat benyújtása: a Kbt. 35. §-ban és a dokumentációban előírtak szerint lehetséges.
5) Az ajánlatba a Kbt. 66. § (5) bekezdés és a dokumentáció szerint Felolvasólapot (EKR-ben létrehozott
elektronikus űrlap) kell csatolni.
6) Kiegészítő tájékoztatás kérése: Kbt. 56. § szerint.
7) Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így a közbeszerzési dokumentumokra vonatkozóan Ajánlatkérő a
kérdéseket írásban, magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg.
8) Ajánlattevőnek ajánlatában ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró(k), az ajánlatban nyilatkozatot
tevők aláírási címpéldányát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy a 2006. évi V.
törvény 9. § (1) bekezdés szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját
vagy adott esetben meghatalmazást, a dokumentációban előírt formában nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (7)
(abban az esetben, ha Ajánlattevő az előírt alkalmasságok igazolása érdekében igénybe kíván venni más
szervezetet), a Kbt. 66.§ (2) bekezdés (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) és a (6) bekezdés a) és b)
pontjai vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is benyújtandó.
9) Az ajánlattevőnek az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) bekezdés szerint a meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek és a Kbt. 41/A.§ (1) bekezdésnek megfelelően kell benyújtani, figyelemmel a 424/2017.
Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.
10) Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg a jelen felhívás, III. 1.2), III.1.3) pontjaiban.
11) Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani. A Kbt. 40. § (1) bekezdésben foglaltak alapján:
„A közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett
egységes, EKR igénybevételével kell lebonyolítani. A Kbt. 41. § (1) bekezdése szerinti elektronikus
kommunikáció - ha e törvény vagy e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem
rendelkezik - az EKR-ben történik.”
12) A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő elektronikus úton az EKR rendszeren keresztül küldi meg az
eljárás során.
13) Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját
14) Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor
már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.
15) Ajánlattevőnek a dokumentációban előírtak szerint nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban
változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, amennyiben igen, a 321/2015. Korm. rendelet 13.§
szerinti iratokat csatolni kell. A nyilatkozat vonatkozásában EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap áll
rendelkezésre.
16) Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér
a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági
szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő
részeiben - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása
körében az ajánlatkérő számára e rendelet előírja.
17) A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. és
végrehajtási rendeletek az irányadók.
18) FAKSZ: dr. Lukács Andrea (lajstromszám: 01295)
19) Ajánlatkérő jelen eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
20) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésben foglaltak alapján: nem teszi lehetővé nyertes közös
ajánlattevőknek gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződésteljesítése érdekében.
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A közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők közül az ajánlattételi vagy
több szakaszból álló eljárásban a részvételi 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.
21) Jelen felhívás IV.2.6) „Az ajánlati kötöttség minimális időtartama” pontjával kapcsolatban Ajánlatkérő
előírja, hogy 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.
24) Ajánlattevő szakmai ajánlata részeként csatolja be cégszerűen aláírva, hiánytalanul kitöltve az ártáblát
excel, illetve pdf formátumban is (1/a melléklet). Ellentmondás eseten a cégszerűen aláírt ártábla az
irányadó.
Ajánlattevő ajánlatában csatolja a közbeszerzési dokumentumokban előírt nyilatkozatokat, illetve
dokumentumokat.
25.) Tárgyi eljárás feltételes eljárás: A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 92/H. § (7) bekezdésében
és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltétleiről szóló 385/2014.(XII.31.) Korm.r.
3/B-§-ában foglaltak értelmében a közszolgáltatók kizárólag a Hivatal jóváhagyásával köthetnek
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével összefüggő szerződést, vagy vállalhatnak
kötelezettséget. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével összefüggő szerződés
hatálybalépésének feltétele, hogy azt a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal jóváhagyja.
(Kbt. 53. § (5), 75. § (2) a), 131. § (9))
26.) Jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor
hatályos, közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok az irányadók.
27.) Az ajánlat részeként szakmai ajánlatot kell csatolni, melynek része:
-műszaki leírás
-termék ismertető
- műszaki rajzok
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: 2022/09/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/09/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
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A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/09/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/09/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
EKR üzemzavar 2022. IX.20-án
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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Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat (20481/2022)
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: 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: Előházi Zsófia
Telefon: +36 14503163
E-mail: kozbeszerzes@kozszolgaltato.bp13.hu
Fax: +36 13409144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.budapest13.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: BAUMANN PSA 1256 parkolójegy-automata karbantartás
Hivatkozási szám: EKR000974792022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50316000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében BAUMANN PSA 1256 típusú parkolójegy-kiadó automaták teljes körű és
rendszeres karbantartása, javítása havi átalánydíj ellenében, valamint ezen automaták szándékos rongálása miatt
eseti megrendelés alapján javítási munkák elvégzése eseti díj ellenében.
Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban a részekre történő ajánlattételt nem biztosítja, tekintettel arra, hogy
a szolgáltatást egy meghatározott szolgáltatási területen, azonos (BAUMANN PSA 1256) típusú berendezések
tekintetében kell ellátni, így a szolgáltatás részekre történő felosztása műszakilag és gazdaságilag nem indokolt.
Műszaki szempontból az azonos típusú automatáknál nem észszerű az ellátandó feladat egységét megbontani
külön szerződésekre, mivel az elvégzendő karbantartások és javítások ugyanolyan technológiát igényelnek.
Gazdaságilag egy nagyobb mennyiségű feladat fajlagosan alacsonyabb egységárat eredményez, mivel a
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feladatellátáshoz szükséges anyagköltség nagyobb tételben való megrendelése kedvezőbb árakat jelenthet,
továbbá a szükséges humán-erőforrás megfelelő koordinációjával és organizációjával kevesebb szakemberrel is
biztosítható a szolgáltatás.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (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 - 017610 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 162 - 461487
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/19 (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: 2022/09/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
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Dátum: 2022/09/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/09/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/09/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16. § (1) és (2)
bekezdése alapján Ajánlatkérő köteles az EKR rendszer üzemeltetőjének közleménye (https://ekr.gov.hu/
portal/hirek/8797797086552) miatt az ajánlattételi határidőt meghosszabbítani.
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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Debreceni Egyetem (20559/2022)
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: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308667409
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Patai Dóra
Telefon: +36 52512700-74493
E-mail: patai.dora@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-1153:NGYKO Középü. lét.(alapozás és szerk.ép.)
Hivatkozási szám: EKR001033302022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
DEK-1153: Nemzeti Gyártó - Kutató - Oktató Középüzem létesítése (alapozás és szerkezetépítés) tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményeként az alábbi munkálatok valósulnak meg:
A kivitelezési eljárás eredményeként az UD Tudományos, Technológiai és Ipari Parkjának területén, a 4032
Debrecen, (a 0204/35 és 0204/36 hrsz-ú telkek összevonásából kialakult) 0204/36 hrsz-ú ingatlanán létrehozásra
kerül a Nemzeti Gyártó-Kutató-Oktató Középüzem és Gyógyszerésztudományi Kar épülete.
Az épület tervezetten két fő funkcionális egységből áll össze. Az egyik épületrész a Gyógyszerésztudományi
Kar elméleti gyakorlati képzéseihez, illetve kutató-oktató tevékenységeihez biztosít megfelelő infrastrukturális
hátteret, míg a másik egy gyógyszergyártó technológiai GMP és IFS üzemként fog funkcionálni.
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Az épület megvalósítása két ütemben tervezett. Jelen ütemben az épület alapozási és teherhordó szerkezeteinek
kivitelezése elvárt.
A beruházáshoz kapcsolható főbb tételek és mennyiségek:
Zsaluzat készítése: 9830 m2
Vasbeton sávalap készítése: 474 m3
Cölöpalap készítése CFA technológiával: 3715 m
Előregyártott vasbeton elemek elhelyezése /falelem, attika, kehelynyak, pillér, gerenda/: 620 m3
Előregyártott vasbeton elemek elhelyezése /födémpanel, lépcső/: 67 db
Tervezett DE NGYKO Középüzem és GYTK épület nettó (hasznos) alapterülete: 6695,57 m2
A további műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A megvalósítandó beruházás további részletezését a közbeszerzési dokumentumok (műszaki leírás, tervek és
árazatlan
költségvetések) tartalmazzák. A közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen nevesített típusnév, márkanév stb.
csupán a pontos
behatárolást szolgálja. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglalt
rendelkezések alapján az
azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.
Jelen eljárás keretében megvalósuló építési-szerelési munkák engedélyköteles építési tevékenységnek
minősülnek.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (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 - 016723 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 152 - 433658
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/04 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
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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 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi
idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/09/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (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
A következő helyett:
Dátum: 2022/09/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/09/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás kérésre tekintettel módosította az árazatlan költségvetést, a műszaki
dokumentumokat és a szerződéstervezetet.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet (20371/2022)
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: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: 15408057216
Postai cím: Tószegi Út 21.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Piroska Miklós
Telefon: +36 56503710
E-mail: foigazgato@hetenyikorhaz.hu
Fax: +36 56503722
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hetenyikorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hetenyikorhaz.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmezési nyersanyagok beszerzése tíz részben
Hivatkozási szám: EKR000946032022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15800000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés keretében élelmezési nyersanyagok beszerzése tíz részben a közbeszerzési dokumentumok
szerinti műszaki termékleírásban meghatározottak szerint és tételenként.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (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 - 17857 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 164 - 464037
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/23 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
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: 2022/09/26 (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:
. .
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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: 2022/09/26 (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:
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokon belül a műszaki leírást a 9.- Ketchup, mustár, majonéz
egyéb - részben a mustár 1/1 tétel esetében a nettó tömeg előírást 740-920 g helyett 740-1000 g –ra
módosította.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
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Kanizsai Dorottya Kórház (20284/2022)
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: Kanizsai Dorottya Kórház
Nemzeti azonosítószám: 15433750220
Postai cím: Szekeres József Utca 2-8.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fröhlich Klára
Telefon: +36 305686325
E-mail: iroda@drfrohlichklara.hu
Fax: +36 93314250
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nkkorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Orvostechnikai eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000791432022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33000000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés orvostechnikai eszközök vételére öt részben (Röviden:Orvostechnikai eszközök beszerzése).
Valamennyi rész vonatkozásában irányadó feltételek:
A vételár (szerződéses ár) tartalmazza a szerződésszerű teljesítéshez szükséges valamennyi költséget és
ellenértéket, bármilyen jogátadás ellenértékét, ezért Ajánlattevő más jogcímen további ellenérték felszámítására
nem jogosult, további költségek megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti.
Csak új termék ajánlható meg, használt eszköz, anyag és fogyóeszköz, alkatrész, utángyártott, felújított más
ezzel egyenértékűen előállított termék nem szerepelhet az ajánlatban. Az ilyen megajánlást tartalmazó ajánlatot
ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja. Az ajánlatban a megajánlott eszközt/terméket konkrétan nevesíteni kell
(pl. típus, elnevezés, szám stb. konkrét elnevezéssel).
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Minden további vizsgálat nélkül érvénytelen az ajánlat, amely akár részben, akár egészben nem felel meg
Ajánlatkérő ezen elvárásának.
Kérjük a dokumentáció részeként kiadott műszaki_szakmai elnevezésű - ajánlatadással érintett - dokumentum
kitöltését és csatolását az ajánlatban és annak alátámasztására a megajánlott termék magyar nyelvű technikai
specifikációját tartalmazó prospektusát vagy műszaki leírását is csatolni kell. Érvénytelen annak az ajánlattevőnek
az ajánlata aki a kitöltött műszaki táblázatot nem csatolja ajánlatában. Ajánlattevő csatolja továbbá arra
vonatkozó nyilatkozatát, hogy a termék forgalomba hozatalához szükséges valamennyi engedéllyel rendelkezik. A
megajánlott eszközöknek rendelkezni kell CE megfelelőségi jelöléssel.
A készülék üzembe helyezéséhez szükséges bármely engedély beszerzése - amennyiben szükséges - illetve az
engedély beszerzéséhez szükséges adatszolgáltatás Ajánlattevő feladata, és az ajánlati árnak ezen engedélyek
beszerzési költségét is tartalmazni kell.
Ajánlattevő feladata a jótállási időszak végéig a karbantartási feladatok évente két alkalommal térítésmentes
ellátása.
Alkatrészellátás biztosítása a jótállási időszak végét követő további öt évig.
Ajánlattevőt beüzemelési, betanítási kötelezettség terheli a szerződésben foglaltak szerint.
Az ajánlatkérő az alkalmasság megítélésére kért és az ajánlattevő által külföldi pénznemben megadott adatokat
(referencia), illetve azok értékét magyar forintra számolja át az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes a
Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos középárfolyamon.
Részletesen a szerződés tervezetben és mellékleteiben valamint a műszaki specifikációban.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (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 - 017999 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 164 - 464065
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/23 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
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 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi
idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/09/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/10/10 (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: 2022/09/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/10/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Közbeszerzési dokumentumok módosulnak.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
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Klebelsberg Központ (20131/2022)
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: Klebelsberg Központ
Nemzeti azonosítószám: 15799658241
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 42-46
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sándor Csilla
Telefon: +36 17952293
E-mail: csilla.sandor@kk.gov.hu
Fax: +36 12251230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kk.gov.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Okostanterem – műszaki ellenőr (1540) – 3 részben
Hivatkozási szám: EKR001187292022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71631000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„EFOP-4.1.11-21 Okostanterem kialakítása, műszaki ellenőr beszerzés” 3 részben
I. rész (61 db terem)
II. rész (56 db terem)
III. rész (63 db terem)
Részletesen jelen felhívás II.2.4) pontjában.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (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 - 17163 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 164 - 465679
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:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos
információ:
A következő helyett:
A Kbt. 148.§-a szerint.
VI.3) folyt.
20. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő - az EKR felületen rendelkezésre
álló űrlap kitöltésével - az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevő
vonatkozásában változásbejegyzési eljárás nincsen folyamatban, az erre vonatkozó nemleges tartalmú
nyilatkozat csatolása kötelező.
21. Ajánlattevőnek csatolnia szükséges ajánlata részeként a részletes árajánlatot és a megajánlott termék
műszaki paramétereit a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint. Ajánlattevőnek a
megajánlott termék műszaki paramétereit olyan részletezettséggel köteles csatolni, hogy ajánlatkérő
ellenőrizni tudja a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki előírásnak történő megfelelést. Az
ajánlattevő által csatolt részletes árajánlat és műszaki paraméterek szakmai ajánlatnak minősül, így a Kbt.
71.§ (8) bekezdése alapján nem hiánypótoltathatóak.
22. A IV.2.6. pontban rögzített 1 hónap alatt AK 30 napot ért.
23. Ajánlatkérő alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot
valamennyi részben.
24. Az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.
25. A tárgyi közbeszerzési eljárás során dr. Csizmadia Laura (01003) felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó jár el.
26. Nyertes ajánlattevő tudomásul veszi, hogy köteles legalább 3.000.000,- Ft/káresemény, és legalább
4.000.000,- Ft/év kártérítési összegű szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni. Nyertes ajánlattevő
köteles kijelenti, hogy a biztosítás hatályát a jelen szerződés teljesítéséig fenntartja.
A biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatása a szerződéskötés feltétele.
27. Ajánlatkérő rögzíti, hogy valamennyi részben a Kbt. 141.§ (4) a) szerinti módosításnak tekinti, ha
valamely teljesítési helyszín vonatkozásában a kivitelezési közbeszerzési eljárás eredménytelen lesz. Ebben
az esetben a a tárgyi szerződéshez kapcsolódó teljesítési helyszínek száma csökken, értelemszerűen az
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elmaradó helyszínek vonatkozásában a műszaki ellenőri szolgáltatást nem kell ellátnia a Megbízottnak, az
elmaradó helyszínhez kapcsolódó Megbízási díj nem illeti meg.
28. A Közbeszerzési Hatóság Útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról Útmutató 1. melléklet A1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás, az
Útmutató 1. melléklet A1. ab) pontja szerinti egyenes arányosítás, illetve a pontozás szerint történik az
ajánlatok értékelése.
értékelése során adható pontszám alsó határa: 0, felső határa: 10.
Helyesen:
A Kbt. 148.§-a szerint.
VI.3) folyt.
20. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő - az EKR felületen rendelkezésre
álló űrlap kitöltésével - az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevő
vonatkozásában változásbejegyzési eljárás nincsen folyamatban, az erre vonatkozó nemleges tartalmú
nyilatkozat csatolása kötelező.
21. A IV.2.6. pontban rögzített 1 hónap alatt AK 30 napot ért.
22. Ajánlatkérő alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot
valamennyi részben.
23. Az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.
24. A tárgyi közbeszerzési eljárás során dr. Csizmadia Laura (01003) felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó jár el.
25. Nyertes ajánlattevő tudomásul veszi, hogy köteles legalább 3.000.000,- Ft/káresemény, és legalább
4.000.000,- Ft/év kártérítési összegű szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni. Nyertes ajánlattevő
köteles kijelenti, hogy a biztosítás hatályát a jelen szerződés teljesítéséig fenntartja.
A biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatása a szerződéskötés feltétele.
26. Ajánlatkérő rögzíti, hogy valamennyi részben a Kbt. 141.§ (4) a) szerinti módosításnak tekinti, ha
valamely teljesítési helyszín vonatkozásában a kivitelezési közbeszerzési eljárás eredménytelen lesz. Ebben
az esetben a a tárgyi szerződéshez kapcsolódó teljesítési helyszínek száma csökken, értelemszerűen az
elmaradó helyszínek vonatkozásában a műszaki ellenőri szolgáltatást nem kell ellátnia a Megbízottnak, az
elmaradó helyszínhez kapcsolódó Megbízási díj nem illeti meg.
27. A Közbeszerzési Hatóság Útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról Útmutató 1. melléklet A1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás, az
Útmutató 1. melléklet A1. ab) pontja szerinti egyenes arányosítás, illetve a pontozás szerint történik az
ajánlatok értékelése.
értékelése során adható pontszám alsó határa: 0, felső határa: 10.
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: 2022/09/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (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:
. .
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: 2022/09/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/10/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
A beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérdésre adott válaszra figyelemmel ajánlatkérő módosítja az eljárást
megindító felhívást, amely adminisztratív hibát tartalmaz.
A módosítás keretében törli a felhívás VI.4.3) pontjában rögzített 21. pontot:
„Ajánlattevőnek csatolnia szükséges ajánlata részeként a részletes árajánlatot és a megajánlott termék
műszaki paramétereit a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint. Ajánlattevőnek a
megajánlott termék műszaki paramétereit olyan részletezettséggel köteles csatolni, hogy ajánlatkérő
ellenőrizni tudja a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki előírásnak történő megfelelést. Az
ajánlattevő által csatolt részletes árajánlat és műszaki paraméterek szakmai ajánlatnak minősül, így a Kbt.
71.§ (8) bekezdése alapján nem hiánypótoltathatóak.”
Fentiekre figyelemmel az ajánlattételi határidőt is meghosszabbítja a Kbt. 52.§ (4) bekezdés a) és b)
pontjára figyelemmel.
Egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosulnak.
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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Közpark Kispesti Köztisztasági és Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft (20097/2022)
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: Közpark Kispesti Köztisztasági és Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft
Nemzeti azonosítószám: 20604149243
Postai cím: Bercsényi Utca 18.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1192
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Emődi Katalin
Telefon: +36 12829622
E-mail: emodikatalin@freemail.hu
Fax: +36 12829622
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://uj.kispest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://uj.kispest.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Városüzemeltetési szolgáltatások keretmegállapodás
Hivatkozási szám: EKR000349222022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
77313000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A közbeszerzési eljárás a Kbt. 105.§ (2) bek. a) pontja szerint (szerződés több ajánlattevővel keretmegállapodás
alapján azzal, hogy az ajánlatkérő (AK) általi közvetlen megrendelés útján adott eseti megrendelések valamennyi
feltételét a keretmegállapodás tartalmazza.)
Vállalkozási keretmegállapodás alapján városüzemeltetési feladatok ellátása a Budapest Főváros XIX. kerület
Kispest Önkormányzata területén. Városüzemeltetés meghatározása: zöldterületek fenntartása, fejlesztési
feladatainak ellátása és a zöldfelületek integrált térképkezelő szoftverrel történő felmérése, közterületek és utak
fenntartása, köztisztasági és karbantartási, illetve városüzemeltetés feladatok ellátása.
összesen 480 000m2 zöldterület, ebből pázsitfelület: 385 000 m2.
— Fűnyírás: 385.000 m2 területen, évente 10 alkalommal
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— Virágágyás beültetése, gondozása: 1 400 m2,
— Biodiverz évelőfelület kialakítása és fenntartása: 1350 m2
— Kandeláberre szerelt muskátli tartóba 600 db muskátli kihelyezése és fenntartása
— Cserje és sövényfelület fenntartása: 55 000 m2,
— Gyöngykavicsos felület: 2 500 m2,
— Egyéb burkolt felület: 13 000 m2,
— 50 000 db fa, melyből éves szinten lakossági bejelentések alapján 3 000db fa fenntartására, ápolási
növényvédelmi munkáira kerül sor,
— Parkokba kihelyezett legális és illegális hulladék elszállítása 1 500m3,
— Utcai fasorok fenntartása: 3 000db,
— Játszótér komplett üzemeltetése, karbantartása, ellenőrzése és szabványossági felülvizsgálata a78/2003.GKM.
rendelet szerint: 28 db,
— Szökőkutak fenntartása: 4 db, ezek közül 1 db 45 db vízfúvókával rendelkezik.
— Csobogók fenntartása: 2db,
— Vízjáték fenntartása: 1db,
— Automata öntözőrendszer üzemeltetése: 4 db
— Ivókutak fenntartása: 40 db.
— 200 000 m2 zöldterület felmérése és 3 400 db sor/parkfa integrált térképkezelő szoftverrel történő szakmai
felmérése
Közterület karbantartási feladatok:
kerületi kezelésű utak: 750 000 m2
kerületi kezelésű járdák: 401 000 m2
— gépi burkolattisztítás:
— járdatakarítás és téli hóeltakarítás, síkosság mentesítés
— közutak, járdák, lépcsők, burkolatok javítása, karbantartása, nyomvonal süllyedések javítása, aszfaltburkolat
karbantartása
— burkolati jelek felfestése, közműszerelvények javítása, pótlása
A tényleges mennyiség + 30 %-kal eltérhet a megadott mennyiségektől.
A szerződés teljesítése alatt ellátandó feladatok részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező tételes
egységár gyűjteményben kerülnek feltüntetésre.
A nyertes ajánlattevőkét szerződő félnek vállalnia kell, hogy megrendelés esetén a tételes feladatjegyzés szerinti
munkákat a Bp. XIX. kerület teljes területén ellátja.
A szerződés teljesítése alatt ellátandó feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel keretszerződést köt a keretösszege erejéig. A keretszerződés határozott időre,
a hatályba lépéstől számított 24 hónapra, amely időtartam további 24 hónap időtartamra meghosszabbítható. A
meghosszabbítás akkor lehetséges, ha a meghatározott keretösszeg nem kerül kimerítésre a 24 hónap időtartam
elteltével.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (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 - 6933 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 126 - 359001
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
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2022/06/29 (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 . 14
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1) Ajánlatkérő NEM alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontjában előírt eredménytelenségi okot a jelen
eljárás során.
2) A II.2.5) Értékelési szempontokon belül az ÁR kritérium meghatározása: Összesített nettó ajánlati ár
(HUF) (mely megajánlás képzett érték). Összesített nettó ajánlati árat a közbeszerzési dokumentumok
között megadott egységár gyűjtemény beárazásával kell megadni.
3) A IV.1.2. pontokhoz: Ajánlatkérő az egyes beszerzéseket a Kbt. 105.§ (2) bekezdés a) alapján valósítja
meg.
4) Az értékelési részszempontokra von-ó főbb információk: - az adható pontszám alsó és felső
határa: 0-100; Ajánlatkérő törtek esetén a pontszámot kéttizedes jegyre kerekíti. Az alkalmazott
módszererek: "vállalkozói díj", azaz "ár" szempontnál és a "reakcióidő" szempontnál: fordított arányosítás,
"jótállás" és "szakmai tapasztalat" minőségi szempontoknál az egyenes arányosítás a közbeszerzési
dokumentumokban rögzítettek szerint.
A VI.3) pont folytatása:
13) Amennyiben a nyertesnek minősített AT visszalép, úgy az AK a legjobb ár-érték arányú ajánlatot
tevővel köti meg a szerződést, amennyiben ilyet az összegezésben megnevez.
14) Részajánlattétel nem biztosított, ennek indoka: A városüzemeltetési munkák összetettsége, gyakori
egyidejűsége és egymásra épülése, továbbá a folyamatos rendelkezésre állási és fenntartási kötelezettség
miatt a részajánlattétel lehetővé tétele költség- és humánerőforrás többlet igénybevételét tenné
szükségessé. (pl. Ajánlatkérő részéről többlet koordinációs feladatok ellátása lenne szükséges). Továbbá
a teljesítéssel érintett területen több fővállalkozó egyidejű jelenléte lehetetlenné tenné a teljesítést.(pl.
a zöldterület-fejlesztési munkákat vegetációs időszakban időben és területileg is egyszerre kell végezni,
így a különböző munkafolyamatok összehangolásának szükségszerűsége megköveteli, hogy a teljesítést
azonos vállalkozó végezze az érintett munkaterületen). A beszerzés tárgyát képező tevékenység kiemelt
munka-és balesetvédelmi intézkedéseket igényel, így az egyidejű és azonos területhez kapcsolódó
munkavégzés során a felelősség megosztása ajánlatkérő kockázati kitettségét növelné.
15) Az Ajánlatkérő az alternatív ajánlatok (változatok) lehetőségét kizárja.
16) AT ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a hulladékszállítási engedéllyel a szerződés teljesítése alatt
a teljesítéshez szükséges mennyiségre nézve rendelkezni fog, és szükség esetén gondoskodik annak
módosításáról is.
17) A nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára az alábbi üzemképes eszközökkel kell a
szerződés teljesítéséhez biztosítani:
a) legalább 4 db, min.180 cm vágószélességű önjáró fűnyíró,
b) legalább 1 db, min. 25 000m2/nap teljesítményű önjáró vagy vontatott lomb-és kaszálékfelszedő,
c) legalább 1db, min.16m emelőmagasságú kosaras gépjármű,
d) legalább 1db, min. 20m emelőmagasságú kosaras gépjármű,
e) legalább 1db vontatható fasori aprítékoló gép,
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f) legalább 1db, min.10 csatornás akusztikus favizsgáló műszer,
g) legalább 1db, 1 m3-es öntözőtartállyal felszerelt tehergépkocsi;
h) legalább 2db, min. 1 tonna hasznos teherbírású tehergépkocsi,
i) legalább 1db 150-180 cm állítható tisztítási szélességű, min. 500 liter űrtartalmú hulladéktartállyal és 200
liter űrtartalmú víztartállyal, hótoló adapterrel rendelkező járda és utcaseprőgép,
j) legalább 1 db, minimum 7,5 tonna teherbírású tehergépkocsi
A fenti berendezésekkel való rendelkezést a szerződéskötéskor igazolni kell az alábbi pontban leírt módon.
Amennyiben az eredményhirdetést követő 30 napon belül az előírt berendezések meglétének igazolása
nem történik meg, akkor az a nyertes ajánlattevő szerződéstől való visszalépésének tekintendő.
A fenti pontban felsorolt eszközöket a nyertes AT-nek az alábbi módon kell igazolnia:
A géppark tulajdonjogának igazolása saját tulajdonú gépek esetén:
- tárgyi eszköz leltár, vagy könyvvizsgálói záradékkal ellátott lista a gépek felsorolásával
nem saját tulajdonú gépek esetén:
- használati jogosultságot megalapozó szerződés üzleti titokkal nem érintett releváns részeinek másolati
példánya.
A forgalmi engedélyhez kötött gépek esetében szükséges ajánlathoz csatolni a forgalmi engedély
másolati példányát.
18) Hiánypótlás:Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás lehetőségét a Kbt.71.§-nak
megfelelően biztosítja.
19) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Emődi Katalin (00462)
Helyesen:
1) Ajánlatkérő NEM alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontjában előírt eredménytelenségi okot a jelen
eljárás során.
2) A II.2.5) Értékelési szempontokon belül az ÁR kritérium meghatározása: Összesített nettó ajánlati ár
(HUF) (mely megajánlás képzett érték). Összesített nettó ajánlati árat a közbeszerzési dokumentumok
között megadott egységár gyűjtemény beárazásával kell megadni.
3) A II.2.5) Értékelési szempontoknál a 3. részszempontra vonatkozó: Az M2) alkalmassági
minimumkövetelmény b) pontja szerinti szakember alkalmas-sági követelményekhez képest többlet
szakmai tapasztalata (minimum 0, maximum 36 hónap) (hónapokban megadva) szempontnál a
Felolvasólapon Ajánlatkérő alsorokat hozott létre, ahhoz hogy a 3 szakemberre vonatkozó ajánlattevői
megajánlást külön-külön sorokban lehet megadni.
4) A IV.1.2. pontokhoz: Ajánlatkérő az egyes beszerzéseket a Kbt. 105.§ (2) bekezdés a) alapján valósítja
meg.
5) Az értékelési részszempontokra von-ó főbb információk: - az adható pontszám alsó és felső
határa: 0-100; Ajánlatkérő törtek esetén a pontszámot kéttizedes jegyre kerekíti. Az alkalmazott
módszererek: "vállalkozói díj", azaz "ár" szempontnál és a "reakcióidő" szempontnál: fordított arányosítás,
"jótállás" és "szakmai tapasztalat" minőségi szempontoknál az egyenes arányosítás a közbeszerzési
dokumentumokban rögzítettek szerint.
A VI.3) pont folytatása:
13) Amennyiben a nyertesnek minősített AT visszalép, úgy az AK a legjobb ár-érték arányú ajánlatot
tevővel köti meg a szerződést, amennyiben ilyet az összegezésben megnevez.
14) Részajánlattétel nem biztosított, ennek indoka: A városüzemeltetési munkák összetettsége, gyakori
egyidejűsége és egymásra épülése, továbbá a folyamatos rendelkezésre állási és fenntartási kötelezettség
miatt a részajánlattétel lehetővé tétele költség- és humánerőforrás többlet igénybevételét tenné
szükségessé. (pl. Ajánlatkérő részéről többlet koordinációs feladatok ellátása lenne szükséges). Továbbá
a teljesítéssel érintett területen több fővállalkozó egyidejű jelenléte lehetetlenné tenné a teljesítést.(pl.
a zöldterület-fejlesztési munkákat vegetációs időszakban időben és területileg is egyszerre kell végezni,
így a különböző munkafolyamatok összehangolásának szükségszerűsége megköveteli, hogy a teljesítést
azonos vállalkozó végezze az érintett munkaterületen). A beszerzés tárgyát képező tevékenység kiemelt
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munka-és balesetvédelmi intézkedéseket igényel, így az egyidejű és azonos területhez kapcsolódó
munkavégzés során a felelősség megosztása ajánlatkérő kockázati kitettségét növelné.
15) Az Ajánlatkérő az alternatív ajánlatok (változatok) lehetőségét kizárja.
16) AT ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a hulladékszállítási engedéllyel a szerződés teljesítése alatt
a teljesítéshez szükséges mennyiségre nézve rendelkezni fog, és szükség esetén gondoskodik annak
módosításáról is.
17) A nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára az alábbi üzemképes eszközökkel kell a
szerződés teljesítéséhez biztosítani:
a) legalább 4 db, min.180 cm vágószélességű önjáró fűnyíró,
b) legalább 1 db, min. 25 000m2/nap teljesítményű önjáró vagy vontatott lomb-és kaszálékfelszedő,
c) legalább 1db, min.16m emelőmagasságú kosaras gépjármű,
d) legalább 1db, min. 20m emelőmagasságú kosaras gépjármű,
e) legalább 1db vontatható fasori aprítékoló gép,
f) legalább 1db, min.10 csatornás akusztikus favizsgáló műszer,
g) legalább 1db, 1 m3-es öntözőtartállyal felszerelt tehergépkocsi;
h) legalább 2db, min. 1 tonna hasznos teherbírású tehergépkocsi,
i) legalább 1db 150-180 cm állítható tisztítási szélességű, min. 500 liter űrtartalmú hulladéktartállyal és 200
liter űrtartalmú víztartállyal, hótoló adapterrel rendelkező járda és utcaseprőgép,
j) legalább 1 db, minimum 7,5 tonna teherbírású tehergépkocsi
A fenti berendezésekkel való rendelkezést a szerződéskötéskor igazolni kell az alábbi pontban leírt módon.
Amennyiben az eredményhirdetést követő 30 napon belül az előírt berendezések meglétének igazolása
nem történik meg, akkor az a nyertes ajánlattevő szerződéstől való visszalépésének tekintendő.
A fenti pontban felsorolt eszközöket a nyertes AT-nek az alábbi módon kell igazolnia:
A géppark tulajdonjogának igazolása saját tulajdonú gépek esetén:
- tárgyi eszköz leltár, vagy könyvvizsgálói záradékkal ellátott lista a gépek felsorolásával
nem saját tulajdonú gépek esetén:
- használati jogosultságot megalapozó szerződés üzleti titokkal nem érintett releváns részeinek másolati
példánya.
A forgalmi engedélyhez kötött gépek esetében szükséges ajánlathoz csatolni a forgalmi engedély
másolati példányát.
18) Hiánypótlás:Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás lehetőségét a Kbt.71.§-nak
megfelelően biztosítja.
19) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Emődi Katalin (00462)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi
idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/07/29 (éééé/hh/nn)
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Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/09/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
Az ajánlati dokumentáció legalább 1 ajánlattevő vagy az ajánlatban megjelölt alvállalkozó általi átvétele az
eljárásban való részvétel feltétele.
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást a Miniszterelnökség által üzemeltetett EKR rendszerben bonyolítja
le, így a 424/2017. (XII.19.) Korm.rend (továbbiakban: EKR) rendelkezései alkalmazandóak.
A közbeszerzési eljárás során a kommunikáció EKR. rend. előírásai alapján történik. Az eljárásban
való ajánlattétel feltétele, hogy Ajánlattevő az EKR r.end. 6.§ (6)-(8) szerint regisztráltassa magát az
EKR rendszerben. Az EKR rendszer működésével, használatával kapcsolatosan Ajánlatkérő kiegészítő
tájékoztatást nem nyújt.
Az ajánlatban előírt dokumentumok benyújthatók az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával,
vagy amennyiben elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papír alapú dokumentum egyszerű
elektronikus másolata formájában. (Kbt. 41/A.§ (1), (3) bek.)
1)AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 67.§ és a 69.§ rendelkezéseinek alkalmazásával végzi.
2) Ajánlattevőnek (továbbaikban: AT) ajánlatában nyilatkoznia kell:
- Kbt. 65.§ (7)bek. szerint (nemleges tartalommal is)
- Kbt. 66.§ (2) bek.-ben foglaltakra
- Kbt. 66.§ (6) bek. a) és b) pontja szerint (nemleges tartalommal is)
- szakmai felelősségbiztosítási szerződésről szóló nyilatkozatát (felelősségbiztosítás esetében 50 millió Ft/
káresemény és 100 millió Ft/év biztosítási érték.
AT-nek az ajánlatában csatolni szükséges továbbá:
- Kbt. 66.§ (5) bek. szerinti Felolvasólapot
- az EEKD (kitöltve)
- árazatlan egységárgyűjteményt kitöltve (beárazva)
- ajánlati biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentumot
- Ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében az
ajánlatban aláíró (cégjegyzésre jogosult) cégképviselők aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd, vagy kamarai
jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját vagy ezekkel egyenértékű dokumentumát,
- meghatalmazott eljárása esetén a maghatalmazó aláírás mintáját is tartalmazó szabályszerűen kiállított
meghatalmazást,
- M/2.a) és b) alkalmassági min.követelményre megajánlott szakember szakmai önéletrajzát a 2. és
3. számú értékelési részszempont szerinti megajánlás alátámasztásául, ajánlattevő nyilatkozatát a
szakemberre és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot
- összeférhetetlenségi nyilatkozatot a Kbt. 25. § szerint
3) AK a nyertes AT-nek a Kbt. 35.§ (8) bek.-re tekintettel nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
létrehozását.
4) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattételről szóló megállapodást az ajánlathoz kell csatolni, a
vezető AT megjelölésével (Kbt. 35.§ (6) bek.), a feladatmegosztást és az ellenszolgáltatás megosztásának
feltüntetésével, nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért.
Közös ajánlattétel esetén az AT-k képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen kell
tartalmaznia a közös AT-k megjelölését. Az ajánlatban csatolni kell a közös ajánlattevők képviseletére
von-ó meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös AT-k
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képviseletére jogosult gazd-i szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az
egyes közös AT-k képviseletében eljárhat.
5)AK az előírt alkalmassági követelményeket a hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
6) A IV.2.6) pontra tekintettel AK rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlatok bontásától
számított 30 nap.
7) Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közb. dokumentumok előírásai
és a Kbt. ill. a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni,. Az órában meghatározott
időpontok a magyarországi pontos idő szerint értendőek.
8) A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjára rendelkezzen 50
millió Ft/káresemény és 100 millió Ft/év értékű tevékenységére vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással.
Ha ezzel a szerződéskötés legkorábbi időpontjában nem rendelkezik, az a Kbt. 131.§ (4) bek. alapján a
szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
9) Ajánlatkérő előírja, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy nyertes ajánlattevő rendelkezzen ISO9001
minőség- és ISO14001 környezetirányítási vagy azzal egyenértékű rendszerrel. Ajánlattevőnek ezen
rendszerekről ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania. Ennek az előírásnak közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
10)A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes AT-nek legkésőbb a szerződéskötés legkorábbi időpontjára
rendelkeznie kell legalább
- 1fő favizsgáló és faápoló szakmérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel és
- 2 fő faápoló végzettséggel rendelkező szakemberrel.
11) AK tájékoztatja az AT-(ke)t, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait az EU
2016/679 rendelete (GDPR rendelet) 6. cikk (1) bek. a) és c) pont alapján kezeli. A GDPR rendelet alapján
AT-nek űrlapon kell megerősítenie az ajánlatban közölt személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását.
12) AK a jelen eljárásban való részvételt a Kbt. 54.§ (1) bek. alapján ajánlati biztosíték adásához köti.
— Az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani, és az ajánlati
kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Mértéke: 7 000 000 HUF.
— Az ajánlati biztosíték teljesíthető, az ajánlattevő választása a Kbt. 54.§ (2) bek. szerinti formák
valamelyikében.
—Az Ajánlatkérő OTP Bank Nyrt. vezetett, 11719001-20316369 számú számlájára az ajánlattételi határidő
lejáratáig készpénz befizetésével v. átutalással (Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ebben az
esetben az ajánlatkérő számlájára történő könyvelés dátuma minősül a biztosíték rendelkezésre bocsátása
időpontjának); Az utalásnál a közleményben feltüntetendő az eljárás tárgya beazonosítható módon, illetve
az ajánlati biztosíték kifejezés;
— közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek az ajánlati biztosítékot elegendő egyszer
rendelkezésre bocsátaniuk;
— garancia/kezességvállalás/ kötelezvény (mint rendelkezésre bocsátási forma) követelményei:
a) közös ajánlattétel esetén a benyújtásra kerülő dokumentum tartalmából egyértelműen
megállapíthatónak kell lennie, hogy az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt
megsértése esetén az ajánlati biztosíték teljes összege az AK-t illeti meg;
b) garancia/kezességvállalás/ kötelezvény bármelyikének alkalmazása esetén benyújtásra kerülő
dokumentumnak meg kell felelnie a Kbt. 41/A. § (2) bek.-nek.
Az ajánlatkérő a Kbt. 73.§ (6) bek. b) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja azon ajánlattevő ajánlatát,
aki az ajánlati biztosítékot a felhívásban előírt határidőre nem, vagy a felhívásban megjelölt mértéknél
kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre.
Folytatás a II.2.14.) pontban
Helyesen:
Az ajánlati dokumentáció legalább 1 ajánlattevő vagy az ajánlatban megjelölt alvállalkozó általi átvétele az
eljárásban való részvétel feltétele.
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Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást a Miniszterelnökség által üzemeltetett EKR rendszerben bonyolítja
le, így a 424/2017. (XII.19.) Korm.rend (továbbiakban: EKR) rendelkezései alkalmazandóak.
A közbeszerzési eljárás során a kommunikáció EKR. rend. előírásai alapján történik. Az eljárásban
való ajánlattétel feltétele, hogy Ajánlattevő az EKR r.end. 6.§ (6)-(8) szerint regisztráltassa magát az
EKR rendszerben. Az EKR rendszer működésével, használatával kapcsolatosan Ajánlatkérő kiegészítő
tájékoztatást nem nyújt.
Az ajánlatban előírt dokumentumok benyújthatók az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával,
vagy amennyiben elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papír alapú dokumentum egyszerű
elektronikus másolata formájában. (Kbt. 41/A.§ (1), (3) bek.)
1)AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 67.§ és a 69.§ rendelkezéseinek alkalmazásával végzi.
2) Ajánlattevőnek (továbbaikban: AT) ajánlatában nyilatkoznia kell:
- Kbt. 65.§ (7)bek. szerint (nemleges tartalommal is)
- Kbt. 66.§ (2) bek.-ben foglaltakra
- Kbt. 66.§ (6) bek. a) és b) pontja szerint (nemleges tartalommal is)
- szakmai felelősségbiztosítási szerződésről szóló nyilatkozatát (felelősségbiztosítás esetében 50 millió Ft/
káresemény és 100 millió Ft/év biztosítási érték.
AT-nek az ajánlatában csatolni szükséges továbbá:
- Kbt. 66.§ (5) bek. szerinti Felolvasólapot
- az EEKD (kitöltve)
- árazatlan egységárgyűjteményt kitöltve (beárazva)
- ajánlati biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentumot
- Ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében az
ajánlatban aláíró (cégjegyzésre jogosult) cégképviselők aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd, vagy kamarai
jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját vagy ezekkel egyenértékű dokumentumát,
- meghatalmazott eljárása esetén a maghatalmazó aláírás mintáját is tartalmazó szabályszerűen kiállított
meghatalmazást,
- M/2.a) és b) alkalmassági min.követelményre megajánlott szakember szakmai önéletrajzát a 2. és
3. számú értékelési részszempont szerinti megajánlás alátámasztásául, ajánlattevő nyilatkozatát a
szakemberre és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot az ajánlatban kell benyújtani.
Nem hiánypótolható ennek elmaradása a szakmai ajánlatra tekintettel.
- összeférhetetlenségi nyilatkozatot a Kbt. 25. § szerint
3) AK a nyertes AT-nek a Kbt. 35.§ (8) bek.-re tekintettel nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
létrehozását.
4) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattételről szóló megállapodást az ajánlathoz kell csatolni, a
vezető AT megjelölésével (Kbt. 35.§ (6) bek.), a feladatmegosztást és az ellenszolgáltatás megosztásának
feltüntetésével, nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért.
Közös ajánlattétel esetén az AT-k képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen kell
tartalmaznia a közös AT-k megjelölését. Az ajánlatban csatolni kell a közös ajánlattevők képviseletére
von-ó meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös AT-k
képviseletére jogosult gazd-i szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az
egyes közös AT-k képviseletében eljárhat.
5)AK az előírt alkalmassági követelményeket a hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
6) A IV.2.6) pontra tekintettel AK rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlatok bontásától
számított 30 nap.
7) Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közb. dokumentumok előírásai
és a Kbt. ill. a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni,. Az órában meghatározott
időpontok a magyarországi pontos idő szerint értendőek.
8) A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjára rendelkezzen 50
millió Ft/káresemény és 100 millió Ft/év értékű tevékenységére vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.188

325

Ha ezzel a szerződéskötés legkorábbi időpontjában nem rendelkezik, az a Kbt. 131.§ (4) bek. alapján a
szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
9) Ajánlatkérő előírja, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy nyertes ajánlattevő rendelkezzen ISO9001
minőség- és ISO14001 környezetirányítási vagy azzal egyenértékű rendszerrel. Ajánlattevőnek ezen
rendszerekről ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania. Ennek az előírásnak közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
10)A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes AT-nek legkésőbb a szerződéskötés legkorábbi időpontjára
rendelkeznie kell legalább
- 1fő favizsgáló és faápoló szakmérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel és
- 2 fő faápoló végzettséggel rendelkező szakemberrel.
11) AK tájékoztatja az AT-(ke)t, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait az EU
2016/679 rendelete (GDPR rendelet) 6. cikk (1) bek. a) és c) pont alapján kezeli. A GDPR rendelet alapján
AT-nek űrlapon kell megerősítenie az ajánlatban közölt személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását.
12) AK a jelen eljárásban való részvételt a Kbt. 54.§ (1) bek. alapján ajánlati biztosíték adásához köti.
— Az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani, és az ajánlati
kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Mértéke: 7 000 000 HUF.
— Az ajánlati biztosíték teljesíthető, az ajánlattevő választása a Kbt. 54.§ (2) bek. szerinti formák
valamelyikében.
—Az Ajánlatkérő OTP Bank Nyrt. vezetett, 11719001-20316369 számú számlájára az ajánlattételi határidő
lejáratáig készpénz befizetésével v. átutalással (Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ebben az
esetben az ajánlatkérő számlájára történő könyvelés dátuma minősül a biztosíték rendelkezésre bocsátása
időpontjának); Az utalásnál a közleményben feltüntetendő az eljárás tárgya beazonosítható módon, illetve
az ajánlati biztosíték kifejezés;
— közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek az ajánlati biztosítékot elegendő egyszer
rendelkezésre bocsátaniuk;
— garancia/kezességvállalás/ kötelezvény (mint rendelkezésre bocsátási forma) követelményei:
a) közös ajánlattétel esetén a benyújtásra kerülő dokumentum tartalmából egyértelműen
megállapíthatónak kell lennie, hogy az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt
megsértése esetén az ajánlati biztosíték teljes összege az AK-t illeti meg;
b) garancia/kezességvállalás/ kötelezvény bármelyikének alkalmazása esetén benyújtásra kerülő
dokumentumnak meg kell felelnie a Kbt. 41/A. § (2) bek.-nek.
Az ajánlatkérő a Kbt. 73.§ (6) bek. b) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja azon ajánlattevő ajánlatát,
aki az ajánlati biztosítékot a felhívásban előírt határidőre nem, vagy a felhívásban megjelölt mértéknél
kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre.
Folytatás a II.2.14.) pontban
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:
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Dátum: 2022/07/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/09/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 18:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az eljárás felfüggesztését az indokolta, hogy a Közbeszerzési Hatóság KTF-00368/2022. iktatószámon
szignalizációs eljárást indított az ajánlattételi időszakban. Ajánlatkérő az EKR rendszeren keresztül
korábban tájékoztatta a gazdasági szereplőket, hogy a szignalizációs eljárás lezárásával az eljárás
felfüggesztése megszüntetésre kerül új ajánlattételi határidő kitűzésével.
A 2022. július 19. napján érkezett kérdésre vonatkozó választ – tekintettel az ajánlattételi határidőre 2022.
július 29. napján 12:00 óra – Ajánlatkérőnek a Kbt. 52.§ (4) bekezdése a) pontja alapján az ajánlattételi
határidőt meg kell hosszabbítania.
Továbbá az ajánlattételi határidő az Ajánlatkérő által felfüggesztésre került az EKR rendszerben 2022. július
22. napján történt rögzítéssel, amely szintén indokolja az ajánlattételi határidő meghosszabbítását.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kiegészítő tájékoztatás miatt a az árazatlan
egységárgyűjteményt és a EEKD űrlapot módosította, továbbá a Felolvasólapon tett kiegészítést. Ezeket
a dokumentumokat a Közbeszerzési Dokumentumok között a kiegészítő tájékoztatás megküldésével
egyidejűleg az EKR rendszerben feltöltötte.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
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Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (20110/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető
megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Nemzeti azonosítószám: 15714163251
Postai cím: Róbert Károly Körút 44
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dobrovolszki Mónika
Telefon: +36 14651800
E-mail: dobrovolszki.monika@hm.gov.hu
Fax: +36 14651850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Intézeti gyógyszer beszerzés
Hivatkozási szám: EKR001347232021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33680000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ gyógyszer-beszerzése adásvételi keretmegállapodás keretében
12 hónapra. Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerek beszerzése nettó
1.787.380.952 HUF keretösszegig (+ opció).
Opciót alkalmaz ajánlatkérő a szerződés teljesítése során [ld. eljárást megindító felhívás II.2.11) pontja]
Értékelés: II,2,5 pont: A támogatott készítmények (gyógyszerek) hivatalos PUPHA törzsben rögzített ára + az egyéb
termékek ára alapján a havi nettó forgalom után nyújtandó sávonkénti utólagos árengedmény %-os mértéke,
havonta történő elszámolással, egy tizedesjegy pontossággal (Előny a nagyobb, egy tizedes pontossággal, A
kedvezmény 0,- Ft rendeléstől értendő) Értékelés sávozás alapján. Sávozás:
1/1. alszempont: 0-10 000 000 HUF/hó, súlyszám: 1 //
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1/2. alszempont: 10 000 001 - 20 000 000 HUF/hó, súlyszám 1 //
1/3. alszempont: 20 000 001 - 30 000 000 HUF/hó, súlyszám: 2 //
1/5. alszempont: 30 000 001 - 40 000 000 HUF/hó, súlyszám: 2 //
1/6. alszempont: 40 000 001 - 50 000 000 HUF/hó, súlyszám: 1 //
1/7. alszempont: 50 000 001 fölött, súlyszám: 3
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (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 - 16624 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 156 - 446966
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:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ gyógyszer-beszerzése adásvételi keretmegállapodás keretében
12 hónapra (hosszabbítási lehetőséggel). Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező
gyógyszerek beszerzése nettó 1.787.380.952 HUF keretösszegig (+ opció).
MH Egészségügyi Központ (MH EK) ,Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező
gyógyszerek - ATC kód: A01-től V10 -ig - szállítása eseti megrendelés szerint a KM második részében. Jelen
keretmegállapodásos eljárás alapján megkötésre kerülő KM második részében AK egyedileg felmerülő
igényei szerint rendeli meg a szükséges hatóanyagokat. A KM-ben részes ajánlattevőknek (AT) AK lehetővé
teszi, hogy negyedévenként (naptári év) frissítsék, aktualizálják termékpalettájukat (termékkínálat). A
termékpalettának nem kell lefedni (aktualizálást követően sem) a teljes A01- V10 ATC kört, csak az adott
nagykereskedő által beszerezhető készítményeket.
AT-nek az aktuális termékkínálatában szereplő hatóanyagokat az értékelési szempontokra adott
árkedvezménnyel köteles szállítani. A gyógyszerkörökből az AK valamennyi elérhető gyógyszerformára és
hatáserősségre adhat le megrendelést. A negyedévente küldendő aktuális termék listát az adott negyedév
első munkanapját megelőző legalább 7 . nappal megelőzően kell megküldeni elektronikus formában. A
terméklista minimális tartalma: ATC kód (vagy TTT kód), hatóanyagnév, készítmény neve, gyógyszerforma,
hatáserősség és a KM első részében megajánlott árkedvezménnyel számított nettó és bruttó egységárat.
A Vevő fenntartja annak jogát, hogy a szerződés lehívási hatálya alatt a szállítási cím(ek)et az MH EK
által végrehajtott feladatátcsoportosítás vagy alapító okirat módosítás miatt megváltoztassa, illetve
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Magyarország közigazgatási határán belüli szállítási címmel kibővítse. (A szállítási cím kizárólag az alapító
okiratban megjelölt székhely és telephely lehet). AT jelen eljárásban ajánlatának benyújtásával igazolja és
kijelenti, hogy a
szállítási cím megváltoztatása/kibővítése esetén semmilyen további költséget nem érvényesíthet,
valamint, hogy a szállítási címek módosítása/kibővítése nem minősül a Kbt. 141. §-ban foglalt szerződés
módosításnak, és ezt tudomásul veszi.
Elvárt követelmény: napi kiszállítás biztosítása.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdése alapján ellenőrzi, hogy a megajánlott készítmény szerepel-e a
Magyarországon forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerekről vezetett nyilvántartásban.
A műszaki ajánlat keretében csatolni kell az ajánlattevő által elérhető hatóanyagokat tartalmazó
az ajánlattételkor aktuális termékpalettájukat (termékkínálat). A termékpalettának nem kell lefedni
(aktualizálást követően sem) a teljes A01- V10 ATC kört.
A termékpalettának az alábbiakat kell – minimálisan – tartalmazni:
- ATC kód (vagy TTT kód),
- hatóanyagnév,
- készítmény neve,
- gyógyszerforma,
- hatáserősség,
- nettó és bruttó egységárat,
Fő fizetési feltételek: AK előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás teljesítése a tárgyi lehívásban
szereplő teljes mennyiség igazolt szerződésszerű leszállítását követően teljesítésigazolás alapján, a
jogszabályoknak megfelelően kiállított eredeti számla ellenében utólag, a számla AK általi kézhezvételétől
számított 30 naptári napon belül átutalással történik, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdése, a 1997. évi LXXXIII.
törvény 9/A. §-a és a Ptk. 6:130.§ (1) - (2) bekezdései szerint, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
tv. (Áht) és a 2015. évi CXLIII. tv., valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben
foglalt rendelkezésekre. Az ellenszolgáltatás teljesítése magyar forintban (HUF) történik. A részletes fizetési
feltételeket a keretmegállapodás tervezet tartalmazza. Vevő késedelmes fizetésére a Ptk. 6:155. § (1) bek.
az irányadó, Eladó a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat
követelésére jogosult.
Helyesen:
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ gyógyszer-beszerzése adásvételi keretmegállapodás keretében
12 hónapra (hosszabbítási lehetőséggel). Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező
gyógyszerek beszerzése nettó 1.787.380.952 HUF keretösszegig (+ opció).
MH Egészségügyi Központ (MH EK) ,Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező
gyógyszerek - ATC kód: A01-től V10 -ig - szállítása eseti megrendelés szerint a KM második részében. Jelen
keretmegállapodásos eljárás alapján megkötésre kerülő KM második részében AK egyedileg felmerülő
igényei szerint rendeli meg a szükséges hatóanyagokat. A KM-ben részes ajánlattevőknek (AT) AK lehetővé
teszi, hogy negyedévenként (naptári év) frissítsék, aktualizálják termékpalettájukat (termékkínálat). A
termékpalettának nem kell lefedni (aktualizálást követően sem) a teljes A01- V10 ATC kört, csak az adott
nagykereskedő által beszerezhető készítményeket.
A gyógyszerkörökből az AK valamennyi elérhető gyógyszerformára és hatáserősségre adhat le
megrendelést. A negyedévente küldendő aktuális termék listát az adott negyedév első munkanapját
megelőző legalább 7 . nappal megelőzően kell megküldeni elektronikus formában. A terméklista
minimális tartalma: ATC kód (vagy TTT kód), hatóanyagnév, készítmény neve, gyógyszerforma,
hatáserősség és a nettó és bruttó egységárat. A Vevő fenntartja annak jogát, hogy a szerződés lehívási
hatálya alatt a szállítási cím(ek)et az MH EK által végrehajtott feladatátcsoportosítás vagy alapító okirat
módosítás miatt megváltoztassa, illetve Magyarország közigazgatási határán belüli szállítási címmel
kibővítse. (A szállítási cím kizárólag az alapító okiratban megjelölt székhely és telephely lehet). AT jelen
eljárásban ajánlatának benyújtásával igazolja és kijelenti, hogy a
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szállítási cím megváltoztatása/kibővítése esetén semmilyen további költséget nem érvényesíthet,
valamint, hogy a szállítási címek módosítása/kibővítése nem minősül a Kbt. 141. §-ban foglalt szerződés
módosításnak, és ezt tudomásul veszi.
Elvárt követelmény: napi kiszállítás biztosítása.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdése alapján ellenőrzi, hogy a megajánlott készítmény szerepel-e a
Magyarországon forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerekről vezetett nyilvántartásban.
A műszaki ajánlat keretében csatolni kell az ajánlattevő által elérhető hatóanyagokat tartalmazó
az ajánlattételkor aktuális termékpalettájukat (termékkínálat). A termékpalettának nem kell lefedni
(aktualizálást követően sem) a teljes A01- V10 ATC kört.
A termékpalettának az alábbiakat kell – minimálisan – tartalmazni:
- ATC kód (vagy TTT kód),
- hatóanyagnév,
- készítmény neve,
- gyógyszerforma,
- hatáserősség,
- nettó és bruttó egységárat,
Fő fizetési feltételek: AK előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás teljesítése a tárgyi lehívásban
szereplő teljes mennyiség igazolt szerződésszerű leszállítását követően teljesítésigazolás alapján, a
jogszabályoknak megfelelően kiállított eredeti számla ellenében utólag, a számla AK általi kézhezvételétől
számított 30 naptári napon belül átutalással történik, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdése, a 1997. évi LXXXIII.
törvény 9/A. §-a és a Ptk. 6:130.§ (1) - (2) bekezdései szerint, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
tv. (Áht) és a 2015. évi CXLIII. tv., valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben
foglalt rendelkezésekre. Az ellenszolgáltatás teljesítése magyar forintban (HUF) történik. A részletes fizetési
feltételeket a keretmegállapodás tervezet tartalmazza. Vevő késedelmes fizetésére a Ptk. 6:155. § (1) bek.
az irányadó, Eladó a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat
követelésére jogosult.
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: 2022/09/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/10/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
III . 2 . 2
Rész száma:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.188

331

A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek
A következő helyett:
Eladó a megrendelés időpontjában érvényes negyedéves árlista alapján jogosult, illetve köteles a számlát
kiállítani. Amennyiben a megrendelés és a teljesítés időpontja között a Termékre irányadó negyedéves
árlista módosul, abban az esetben a megrendelés időpontja szerinti érvényben lévő negyedéves árlista az
irányadó.
Az ellenszolgáltatás átutalással, elektronikusan magyar forintban (HUF) történik.
Ajánlatkérő az eljárásban a nyertes ajánlattevők részére nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
alapítását.
Késedelmi kötbér (KM2. rész eseti megrendelés): az adott lehívás késedelmes teljesítéssel érintett
tételeinek nettó árának napi 2%-a. A követelés a késedelemmel érintett tételek nettó értékének max. 10%a lehet.
Meghiúsulási kötbér (KM 2. részében- eseti megrendelésnél): mértéke a lehívás meghiúsulással érintett
tételei nettó árának 20%-a. Nem eredményezi a keretmegállapodás felmondását.
Meghiúsulási kötbér (KM felmondása): Ha nyertes ajánlattevő az egyedi megrendelés teljesítését olyan
okból, amelyért felelős megtagadja, valamint ha Eladó 1 (egy) naptári hónapon belül a visszaigazoláshoz
képest 5. (ötödik) alkalommal is késedelmesen teljesíti vagy elmulasztja a szállítást. Ebben az esetben a
meghiúsulási kötbér alapja az egyedi megrendelés nettó értéke, mértéke a kötbér alap 20 %-a.
Helyesen:
Eladó a megrendelés időpontjában érvényes negyedéves árlista alapján jogosult, illetve köteles a számlát
kiállítani.
Az ellenszolgáltatás átutalással, elektronikusan magyar forintban (HUF) történik.
Ajánlatkérő az eljárásban a nyertes ajánlattevők részére nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
alapítását.
Késedelmi kötbér (KM2. rész eseti megrendelés): az adott lehívás késedelmes teljesítéssel érintett
tételeinek nettó árának napi 2%-a. A követelés a késedelemmel érintett tételek nettó értékének max. 10%a lehet.
Meghiúsulási kötbér (KM 2. részében- eseti megrendelésnél): mértéke a lehívás meghiúsulással érintett
tételei nettó árának 20%-a. Nem eredményezi a keretmegállapodás felmondását.
Meghiúsulási kötbér (KM felmondása): Ha nyertes ajánlattevő az egyedi megrendelés teljesítését olyan
okból, amelyért felelős megtagadja, valamint ha Eladó 1 (egy) naptári hónapon belül a visszaigazoláshoz
képest 5. (ötödik) alkalommal is késedelmesen teljesíti vagy elmulasztja a szállítást. Ebben az esetben a
meghiúsulási kötbér alapja az egyedi megrendelés nettó értéke, mértéke a kötbér alap 20 %-a.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/09/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.188

332

Helyesen:
Dátum: 2022/10/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő az Ajánlati Felhívást a negyedéves listára vonatkozóan pontosította, ennek megfelelően
a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentumot módosította. A keretmegállapodás tervezet, a kiegészítő
tájékoztatás nyújtása értelmében módosításra került.
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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MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (20293/2022)
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: 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: Váradi Zsanett
Telefon: +36 308273975
E-mail: varadi.zsanett@mav.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: FET/HETA rendszer részleges átépítése
Hivatkozási szám: EKR000940742022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45234181-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szűk keresztmetszetek felszámolása és az átjárhatóság fejlesztése a Budapest (Kelenföld) – Hegyeshalom vonalon,
FET/HETA rendszer részleges átépítése
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (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 - 016669 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 153 - 438406
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/05 (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:
. .
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: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/10/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.188

335

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: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/10/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
A módosítás az ajánlattételi határidőt érinti, a közbeszerzési dokumentumokat nem.
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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NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (20301/2022)
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: 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: Szakszon-Kanta Renáta
Telefon: +36 305292155
E-mail: kanta.renata@nkk.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: H8 hév Gödöllő tervezés
Hivatkozási szám: EKR000280132022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Döntéselőkészítő tanulmány, engedélyezési terv és tenderdokumentáció készítése a H8-as hévvonal Gödöllő
városhatár – Gödöllő végállomás szakasz fejlesztésére
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (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 - 13114 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 122 - 347237
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/23 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
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: 2022/09/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/10/13 (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: 2022/09/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/10/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
A további közbeszerzési dokumentumok jelen módosítás keretében nem kerülnek 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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NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (20424/2022)
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: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23176605243
Postai cím: Daróczi Út 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Finszter Nóra
Telefon: +36 707098156
E-mail: nora.finszter@nofnkft.hu
Fax: +36 707098156
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nof.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szécsény-Benczúrfalva eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000471442022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39154000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztésének támogatása elnevezésű pályázat keretében a
GINOP 7.1.1-15-2017-00028 azonosítószámú „A szécsény-benczúrfalvai Benczúr-kúria turisztikai célú fejlesztése”
című projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (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 - 015052 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 138 - 393898
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/15 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról
A következő helyett:
Helyesen:
Az EKR üzemzavara miatt a 424/2017 (XII.19) Kr. 16. § (2a) szerinti az ajánlattételi határidő
meghosszabbítására kerül sor.
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: 2022/09/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/09/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
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Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/09/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/09/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az ajánlattételi határidő lejártának napján az EKR rendszer részleges üzemzavara állt fenn az EKR
üzemeltetője szerint 2022.09.20. 10:29 -2022.09.20 13:29 között.
Tekintettel arra, hogy ez a 424/2017 (XII.19) Kr. 16. § (1) a) pontja szerinti üzemzavar, a 424/2017 (XII.19) Kr.
16. § (2a) szerinti az ajánlattételi határidő meghosszabbítására kerül sor.
Az ajánlattételi határidő meghosszabbításán kívül a felhívásban egyéb módosításra nem került sor, a
közbeszerzési dokumentáció 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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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (20232/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető
megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15726999207
Postai cím: Városház Tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bárdos Katalin
Telefon: +36 22537295
E-mail: kozbeszerzes@pmhiv.szekesfehervar.hu
Fax: +36 22537160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szekesfehervar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szekesfehervar.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Sz.fehérvár – Palota úti parkolóház kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR001446672021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata számára, a Székesfehérvár Belterület, 201 és 202. hrsz-ú
beépítetlen területen, földszint + 3 emelt szintszámú Parkolóház kivitelezése.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (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 - 016027 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 155 - 439135
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/09 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

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: 2022/09/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/10/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (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: 2022/09/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/10/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő jelen korrigendum keretében csak az ajánlattételi határidőt módosította.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
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Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő (20333/2022)
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: Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 26592352241
Postai cím: Ybl Miklós Tér 6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kertész Henriett
Telefon: +36 12250554
E-mail: kertesz.henriett@varkapitanysag.hu
Fax: +36 12250554
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.varkapitanysag.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.varkapitanysag.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Magyar Nemzeti Levéltár generáltervezés
Hivatkozási szám: EKR000149552022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési program, Feladatmeghatározás:
Helyszín: Budapest, I. ker., Bécsi kapu tér 2-4. Hrsz: 6627 és 6628;
a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár épületének rekonstrukciója és a volt OVT ingatlanának revitalizációja
generáltervezési, mérnöki szolgáltatási és turisztikai szolgáltatási munkái
rövidítve: MNL rekonstrukció, felújítás
Generáltervezési szolgáltatással érintett Tervezett projektelemek:
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i. meg nem épült ÉNY-i épületszárny felépítése
ii. meglévő nyugati szárny kiegészítése az eredeti méretűre
iii. torony visszaépítése – látogatóközpont szerves részévé emelése
iv. látogatók méltó fogadása – látogató központ kialakítása
v. oktatási központ létrehozása, szállás biztosítási lehetőség kialakításával
vi. zöldfelületek arányának növelése
vii. teljes homlokzati és tető rekonstrukció a jellemző elemek kiegészítésével
viii. teljes belső infrastruktúra felújítása, modernizálása
ix. belsőépítészeti restaurálás
x. az egész épület funkcionális újragondolása
xi. tűzfaltakarás kialakítása
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (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 - 12676 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 121 - 344402
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/22 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
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:
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Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi
idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/09/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/10/28 (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 szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/09/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/10/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
A módosítás megfelel a Kbt. 55. § (6) bekezdésében foglaltaknak.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
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Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (20178/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető
megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 27084377251
Postai cím: Schweidel Utca 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fail Kinga
Telefon: +36 13819400
E-mail: beszerzes@vbuzrt.hu
Fax: +36 13819401
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vbuzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: 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
Telefon: +36 14741209
E-mail: mh.pk@mil.hu
Fax: +36 14741207
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://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
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Telefon: +36 14012320
E-mail: mh.arb@hm.gov.hu
Fax: +36 14012321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://honvedelem.hu/alakulat/mh-anyagellato-raktarbazis.html
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Taktikai járművek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001098242022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34113200-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés Taktikai járművek beszerzése, valamint kapcsolódó felkészítés megtartása tárgyban, három
részben, az alábbiak szerint:
1. rész: Ultra könnyű taktikai jármű
2. rész: Taktikai négykerekű motorkerékpár
3. rész: Taktikai hatkerekű motorkerékpár
A részletes műszaki leírást és követelményrendszert a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD)
tartalmazzák.
Eladó köteles magyar nyelven 20 fő kijelölt vezető-kezelő és 10 fő javító-karbantartó állomány részére elméleti
és gyakorlati felkészítést tartani. A felkészítés részleteit a KD 2. számú mellékletét képező Szerződéstervezet 2.3.
pontja tartalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (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 - 017691 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 164 - 463664
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)
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Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
A közbeszerzés mennyiségét az Ajánlatkérő az alábbiak szerint határozza meg:
Ultra könnyű taktikai jármű: 8 db
Ajánlatkérő biztosítja a mennyiségi eltérés lehetőségét a Kbt. 58.§ (1) bekezdése alapján. A mennyiségi
eltérés mértéke - ( mínusz) 2 darab.
Főbb műszaki paraméterek:
- a gépjármű száraz tömege ne haladja meg a 850 kg-ot;
- teljes terhelhetősége legalább 400 kg legyen;
- rendelkezzen csomagtartóval, melynek teherbírása pedig legalább 130 kg legyen;
- a gépjármű teljes hosszúsága a 4 m-t, szélessége az 1,7 m-t, magassága a 2,1 m-t ne haladja meg;
- motorja legyen négyütemű;
- teljesítménye legalább 80 lóerő legyen;
- hűtőrendszere legyen folyadékhűtéses.
A részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: KD) tartalmazza.
Eladó köteles magyar nyelven 20 fő kijelölt vezető-kezelő és 10 fő javító-karbantartó állomány részére
elméleti és gyakorlati felkészítést tartani. A felkészítés részleteit a KD 2. számú mellékletét képező
Szerződéstervezet 2.3. pontja tartalmazza.
Amennyiben az Ajánlati felhívás vagy a KD 1. sz. mellékletét képező műszaki leírás valamely
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, vagy konkrét eljárásra hivatkozik, akkor AK a „vagy
azzal egyenértékű” dolgot vagy eljárást elfogadja.
Helyesen:
A közbeszerzés mennyiségét az Ajánlatkérő az alábbiak szerint határozza meg:
Ultra könnyű taktikai jármű: 8 db
Ajánlatkérő biztosítja a mennyiségi eltérés lehetőségét a Kbt. 58.§ (1) bekezdése alapján. A mennyiségi
eltérés mértéke - ( mínusz) 2 darab.
Főbb műszaki paraméterek:
- a gépjármű száraz tömege ne haladja meg a 850 kg-ot;
- teljes terhelhetősége legalább 400 kg legyen;
- rendelkezzen csomagtartóval, melynek teherbírása pedig legalább 130 kg legyen;
- a gépjármű teljes hosszúsága a 4 m-t, szélessége az 1,75 m-t, magassága a 2,1 m-t ne haladja meg;
- motorja legyen négyütemű;
- teljesítménye legalább 80 lóerő legyen;
- hűtőrendszere legyen folyadékhűtéses.
A részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: KD) tartalmazza.
Eladó köteles magyar nyelven 20 fő kijelölt vezető-kezelő és 10 fő javító-karbantartó állomány részére
elméleti és gyakorlati felkészítést tartani. A felkészítés részleteit a KD 2. számú mellékletét képező
Szerződéstervezet 2.3. pontja tartalmazza.
Amennyiben az Ajánlati felhívás vagy a KD 1. sz. mellékletét képező műszaki leírás valamely
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, vagy konkrét eljárásra hivatkozik, akkor AK a „vagy
azzal egyenértékű” dolgot vagy eljárást elfogadja.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
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Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 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: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/09/30 (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: 2022/09/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/09/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánltakérő a Közbeszerzési Dokumentumokat is 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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BARCIKA CENTRUM Vagyonkezelő és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság (20137/2022)
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: BARCIKA CENTRUM Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23727153205
Postai cím: Munkácsy Tér 1
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kónya Tamás
Telefon: +36 36426386
E-mail: info@drkonya.hu
Fax: +36 36426386
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.barcikacentrum.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszerek beszerzése 2022 (9 rész)
Hivatkozási szám: EKR001600492021
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: 2. rész
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):

15000000-8

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15100000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Kazincbarcika város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Élelmiszerek beszerzése 9 termék csoportból, 12 hónapon keresztül történő fix ártartás mellett.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.188

Sertéshús: 29 800 kg
Az árucsoportonkénti becsült mennyiségek a dokumentációban, áruféleségenként pedig a
dokumentációban szerepelnek.
A megadott mennyiségektől +29%-kal való eltérés lehetséges.
A részletes specifikációt, valamint a szállítási ütemezést a dokumentáció tartalmazza.
Az árazatlan költségvetés valamint további információ a Dokumentáció része.
Ahol ajánlatkérő nem határoz meg kiszerelést, azon termékeknél bármely kiszerelést elfogadja.
Azon termékeknél, ahol ajánlatkérő kiszerelést meghatároz, az eltérő kiszerelés megajánlása az
ajánlat érvénytelenségét eredményezi az adott rész tekintetében.
Ahol ajánlatkérő meghatároz minőséget, összetételt, attól eltérni csak egyenértékű minőségű
termék megajánlásával lehet. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. Amennyiben
ajánlattevő nem tudja igazolni, hogy az általa megajánlott termék egyenértékű minőségű az
ajánlatkérő által előírt minőséggel, úgy az adott rész tekintetében ajánlata érvénytelen lesz.
Ahol ajánlatkérő konkrét gyártmányú, eredetű, típusú dologra hivatkozik, az a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történik, ajánlatkérő az „azzal
egyenértékű” terméket is elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 041 - 106253
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 2. rész
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/02/21 (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: Belovecz és Társa Hús- és Hentesáru Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11078768205
Postai cím: Dobó Katica Út 32.
Város: Szerencs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3900
Ország: Magyarország
E-mail: gabor.belovecz@gmail.com
Telefon: +36 309600244
Internetcím(ek): (URL) www.belohus.hu
Fax: +36 47777034
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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: 35982000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás dátuma: 2022. 06. 23.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
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:
2022/09/21 (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
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Fő tárgy:
15100000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Kazincbarcika város közigazgatási területe
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Élelmiszerek beszerzése 9 termék csoportból, 12 hónapon keresztül történő fix ártartás mellett.
Sertéshús: 29 800 kg
Az árucsoportonkénti becsült mennyiségek a dokumentációban, áruféleségenként pedig a
dokumentációban szerepelnek.
A megadott mennyiségektől +29%-kal való eltérés lehetséges.
A részletes specifikációt, valamint a szállítási ütemezést a dokumentáció tartalmazza.
Az árazatlan költségvetés valamint további információ a Dokumentáció része.
Ahol ajánlatkérő nem határoz meg kiszerelést, azon termékeknél bármely kiszerelést elfogadja.
Azon termékeknél, ahol ajánlatkérő kiszerelést meghatároz, az eltérő kiszerelés megajánlása az
ajánlat érvénytelenségét eredményezi az adott rész tekintetében.
Ahol ajánlatkérő meghatároz minőséget, összetételt, attól eltérni csak egyenértékű minőségű
termék megajánlásával lehet. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. Amennyiben
ajánlattevő nem tudja igazolni, hogy az általa megajánlott termék egyenértékű minőségű az
ajánlatkérő által előírt minőséggel, úgy az adott rész tekintetében ajánlata érvénytelen lesz.
Ahol ajánlatkérő konkrét gyártmányú, eredetű, típusú dologra hivatkozik, az a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történik, ajánlatkérő az „azzal
egyenértékű” terméket is elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 39571000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Belovecz és Társa Hús- és Hentesáru Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11078768205
Postai cím: Dobó Katica Út 32.
Város: Szerencs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3900
Ország: Magyarország
E-mail: gabor.belovecz@gmail.com
Telefon: +36 309600244
Internetcím(ek): (URL) www.belohus.hu
Fax: +36 47777034
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):
Felek az adásvételi szerződés V.1. pontját a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján - 2022 07 01 napi
hatállyal - az alábbiak szerint
módosítják:
V.1. A jelen szerződésben meghatározott értékesítésért Eladót összesen az ajánlatában megajánlott 39 571
000 Ft + Áfa vételár illeti
meg az alábbi részletekben:
Vevő a részszámlát havonkénti elszámolási időszakra kéri kiállítani. A részszámla melléklete a szállítólevél,
amely tartalmazza a
kiszállítás időpontját. A számla a fizikai teljesítést követően állítható ki, a havonkénti elszámolási időszak
utolsó napjától számított 7
napon belül.
Az adott részszámla ellenértéke a Vevő ajánlatában megajánlott - és jelen 1. sz. mellékletében rögzített egységárak és a ténylegesen
leszállított mennyiség szorzata alapján kerül meghatározásra.
Amennyiben Vevő a részenkénti szerződéses mennyiségtől +29%-ig eltér, a növekedés mértékét az
ajánlatban megadott - és jeln
szerződés 1.sz. mellékletében rögzített - egységárak figyelembe vételével állapítják meg a szerződő felek.
Utólagosan biztosított árkedvezmény mértéke negyedéves elszámolás alapján: 16%
Eredeti feltétel:
V.1. A jelen szerződésben meghatározott értékesítésért Eladót összesen az ajánlatában megajánlott 35 982
000 Ft + Áfa vételár illeti
meg az alábbi részletekben:
Vevő a részszámlát havonkénti elszámolási időszakra kéri kiállítani. A részszámla melléklete a szállítólevél,
amely tartalmazza a
kiszállítás időpontját. A számla a fizikai teljesítést követően állítható ki, a havonkénti elszámolási időszak
utolsó napjától számított 7
napon belül.
Az adott részszámla ellenértéke a Vevő ajánlatában megajánlott - és jelen 1. sz. mellékletében rögzített egységárak és a ténylegesen
leszállított mennyiség szorzata alapján kerül meghatározásra.
Amennyiben Vevő a részenkénti szerződéses mennyiségtől +29%-ig eltér, a növekedés mértékét az
ajánlatban megadott - és jelen
szerződés 1.sz. mellékletében rögzített - egységárak figyelembe vételével állapítják meg a szerződő felek.
Utólagosan biztosított árkedvezmény mértéke negyedéves elszámolás alapján: 16%
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: a nagymértékű infláció, a folyamatosan növekvő
munkabérek, a megváltozott gazdaságihatások. Az
elmúlt időszakban elidult, és egyre fokozódó inflációs spirál, az energiaárak ugrásszerű emelkedése
nagyban rontja az Eladó
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gazdasági eredményességét. Továbbá a beszállítók részéről eszközölt ugrásszerű áremelés, a
takarmányárak emelkedése, a műtrágya,
a növényvédőszer, az üzemanyag árak emelkedése a zöldség, gyümölcs, tejtermék termékféleségek
piacán fejti ii árfelhajtó hatását.
Az ukrán-oroz háború következményeként a már előzőekben beindult negatív folyamatok még inkább
nagyobb mértékben érvényesítik
a hatásukat, és veszélyeztetik az Eladó működését.
A kialakult súlyos gazdasági körülményekre és az azzal járó következményekre Feleknek ráhtásuk nincs, az
tőlük teljes mértékben
független, külső külső hatásokból fakadó ellátási nehézségeket meg kell oldani.
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: 35982000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 39571000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (19785/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 12464780251
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zelenka Regina
Telefon: +36 300196121
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmsk.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 16 db tanuszoda gyengeáramú rendszerének kiépítése
Hivatkozási szám: EKR001270332021
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: 16 db tanuszoda gyengeáramú rendszerének kiépítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

További tárgyak:
45231000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Összesen 16 teljesítési helyszín, a Közbeszerzési Dokumentációban
meghatározottak szerint.
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Közbeszerzési Dokumentációban megjelölt, összesen 16 db tanuszoda gyengeáramú rendszerének kiépítése
és üzembe helyezése keretmegállapodás keretében, egyedi megrendelések alapján, legfeljebb a rendelkezésre
álló 401.258.592,- Ft keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján kíván
keretmegállapodást kötni.
Kiépítés alatt az Ajánlatkérő a gyengeáramú rendszerek leszállítását és üzembe helyezését érti, tehát a nyertes
ajánlattevő a gyengeáramú rendszer elemeinek leszállításán túl, köteles minden olyan munkát elvégezni, amely az
épület gyengeáramú rendszerének működéséhez és rendeltetésszerű használatához szükséges.
Telekommunikáció
1 db vezetékes telefonvonal elegendő a tanuszoda működéséhez. A mobil és vezetékes készülékeket az
Üzemeltető biztosítja.
A földszinti előtérben patch boksz elhelyezése nem szükséges, a szolgáltató a kábelével közvetlenül a
gyengeáramú RACK szekrénybe álljon be. Itt kerül elhelyezésre a szolgáltatói tulajdonú modem.
Informatikai hálózat
Szükséges 2 db PC konfiguráció szállítása MS WIN 10 operációs rendszerrel és Microsoft Office irodai
programcsomaggal.
Az úszómesteri helyiségben a video rögzítő megjelenítéséhez fali karra szerelt monitor kiépítése szükséges. A
video rendszer kezelése az irodai munkaállomásról történik.
1db 24 portos - POE+ képes - SWITCH szükséges.
CCTV hálózat
A DVR a RACK szekrénybe kerül. Az úszómester számára a falikarra felszerelt monitoron érhető el a video rendszer
kezelése. A HDMI jel átvitelére extender betervezése szükséges.
A rendszerben összesen 16 db 4MPixeles kamera megvalósítása szükséges, mely magába foglal 4 db beltéri, és 12
db kültéri kamerát.
A kameraszám miatt 16 csatornás rögzítő szükséges.
A rendszer folyamatos üzemének biztosítása érdekében UPS berendezés beszerelése szükséges.
Beléptető rendszer
Az irodai olvasók csak RFID kezelésére képesek, de a vendégtér olvasói (kapu, öltözők) kombinált, RFID-NFC-QR
olvasására is alkalmasak.
1 db forgóvilla elhelyezése szükséges 1-1 db NFC-QR kód olvasóval ki és be irányban. A vésznyitó gombot a falra
kell telepíteni.
A rendszerben kiépített belépési pontok két típust alkotnak:
- Irodai RFID olvasóval működtett átjáró: csak dolgozók számára használható:
&#61607; 2 db úszómesteri helyiség előtér és medencetér ajtajai egy vezérlőre kötve
&#61607; 1 db pénztár és 1 db iroda egy vezérlőre kötve
- Vendég NFC olvasóval működtett átjáró: vendégek számára kiépített átjárók:
&#61607; 2 db forgóvilla ki- és be- irányban egy vezérlőre kötve
&#61607; 3 db öltöző ajtók
Minden gyermek számára is elérhető perifériát 1,2 m magasságban kell felszerelni.
A menekülő (pánik) gombokat a villa teste helyett a falra szükséges szerelni.
A mozgássérült kaput vezérlő nyomógombból csak 1 db szükséges a pénztárban.
A beléptető rendszer nem rendelkezik szünetmentes ellátással, áramszünet esetén – vagy tűzoltóság általi
áramtalanítás során – a rendszer átjárhatóvá válik (mágneszárak elengednek, villa forgatható lesz, mozgássérült
kapu nyitható.) A rendszernek alkalmasnak kell lennie a külön telephelyen üzemeltetett 16 db tanuszoda egyetlen
központosított rendszerben történő adminisztrációjára.
A belépő rendszer kiszolgálja: bérletesek, (lakossági és gyermekcsoportok), eseti belépők, sportolók, dolgozók.
Különböző színű eszközök szükségesek a férfi, nő, nyugdíjas vendégek számára.
Beléptetés rendje
Iskolás csoportok esetében a kísérő személy bérletként funkcionáló RFID eszközt (kártya vagy óra) hoz magával. A
gyermekeknek a forgóvillán való áthaladásához az RFID eszközt egyenként érinteni kell az olvasóhoz. A rendszer
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eggyel csökkenti a bérleten lévő alkalmak számát. A gyermekcsoport öltözőszekrényt nem használ. A csoport
kifelé szervezetten, a mozgássérült kapun hagyja el az uszodát. Jegykezelés, fizetés nem történik.
Bérletesek esetén az előre feltöltött RFID karóra kaució ellenében a vendégnél van. Belépéskor használja, a
rendszer eggyel csökkenti a feltöltött alkalmak számát. Az óra alkalmas az elektronikus öltözőszekrény nyitására.
Kifelé a forgóvillán keresztül hagyják el az uszoda területét. Jegykezelés, fizetés nem történik. Az RFID „óra” a
bérletesnél marad, kivéve az utolsó alkalmat, amikor a leadáskor a kauciót visszakapja.
Egyszeri belépő vendégek esetén a pénztárnál kell előre fizetni a belépési díjat és a kauciót. A pénztár szoftver a
hozzá kapcsolt hőnyomtatóval nyugtát/számlát állít ki. A vendég RFID „karórát” kap, amely működteti a forgóvillát
befelé és kifelé irányba is, az öltöző ajtaját valamint az öltözőszekrény egy zárját. Az RFID órát távozáskor le kell
adni a pénztárban, a kauciót ekkor kapja vissza.
1 db NAV engedélyes online kasszagépes munkaállomás és az azokat működtető szoftverek telepítése szükséges
a beléptetés biztosítására.
Elektronikus zárral rendelkező öltözőszekrény
Az öltözőszekrények a bútor beszerzés tárgya, azt jelen vállalkozónak szállítania nem kell.
A beszerzésre kerülő zár típusát a műszaki dokumentáció részét képező adatlap tartalmazza, amivel a beléptető
rendszernek kompatibilisnek kell lennie.
Az RFID eszközökkel működtetni szükséges a forgóvillát, a jogosított öltöző ajtaját és az öltözőszekrényt egyaránt.
106 db rádiós online antimikrobiális felületekkel rendelkező öltözőszekrényzár beszerelése szükséges.
Folytatás a VI.3) További információk pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 061 - 159562
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: 16 db tanuszoda gyengeáramú rendszerének kiépítése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/03/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: TravelSoft Online Kft
Nemzeti azonosítószám: 11894933243
Postai cím: Acsády Ignác Utca 13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
E-mail: tarnoi.gabor@travelsoft.hu
Telefon: +36 309311070
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Internetcím(ek): (URL) www.travelsoft.hu
Fax: +36 13097336
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: 401258592 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződés módosítás dátuma: 2022. 04. 19.
II.2.4) pont folytatása:
Behatolásjelző rendszer
A rendszer szabad bemeneteire rá kell kötni a gépészeti helyiségben elhelyezett vízbetörés érzékelőt, és a
klórgáz érzékelő kimeneti jelét. Az ezekhez szükséges kábelezést az alapszerelés nem tartalmazza. Mindkét
bemenetre érkező riasztási jelzés jelezzen a távfelügyeletnél, azonosítható módon.
Legalább 35 érzékelővel működő behatolásjelző rendszer telepítése szükséges.
AZ LCD kezelő egységet az előcsarnok (01) helyiségben, a bejárati ajtó mellett szükséges elhelyezni,
áthelyezni az irodából. Itt egy napközben zárható dobozban kell elhelyezni a kezelő egységet.
A medencetéri mozgásérzékelők kültéri kivitelűek, és PIR+MW (AND kapcsolat) duál eszközök kell
legyenek, hogy a légtechnika működése ne generáljon fals riasztást.
A támadásjelzőt kérjük az irodaajtó mellé, az előtérbe áthelyezni.
A fentebb felsorolt feladatok, illetve feltüntetett mennyiségek egy adott létesítményre/tanuszodára
vonatkozik.
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
VII.1.4.) pont folytatása:
Behatolásjelző rendszer
A rendszer szabad bemeneteire rá kell kötni a gépészeti helyiségben elhelyezett vízbetörés érzékelőt, és a
klórgáz érzékelő kimeneti jelét. Az ezekhez szükséges kábelezést az alapszerelés nem tartalmazza. Mindkét
bemenetre érkező riasztási jelzés jelezzen a távfelügyeletnél, azonosítható módon.
Legalább 35 érzékelővel működő behatolásjelző rendszer telepítése szükséges.
AZ LCD kezelő egységet az előcsarnok (01) helyiségben, a bejárati ajtó mellett szükséges elhelyezni,
áthelyezni az irodából. Itt egy napközben zárható dobozban kell elhelyezni a kezelő egységet.
A medencetéri mozgásérzékelők kültéri kivitelűek, és PIR+MW (AND kapcsolat) duál eszközök kell
legyenek, hogy a légtechnika működése ne generáljon fals riasztást.
A támadásjelzőt kérjük az irodaajtó mellé, az előtérbe áthelyezni.
A fentebb felsorolt feladatok, illetve feltüntetett mennyiségek egy adott létesítményre/tanuszodára
vonatkozik.
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
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Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 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:
2022/09/21 (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:
45231000-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Összesen 16 teljesítési helyszín, a Közbeszerzési Dokumentációban
meghatározottak szerint.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Közbeszerzési Dokumentációban megjelölt, összesen 16 db tanuszoda gyengeáramú rendszerének kiépítése
és üzembe helyezése keretmegállapodás keretében, egyedi megrendelések alapján, legfeljebb a rendelkezésre
álló 401.258.592,- Ft keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján kíván
keretmegállapodást kötni.
Kiépítés alatt az Ajánlatkérő a gyengeáramú rendszerek leszállítását és üzembe helyezését érti, tehát a nyertes
ajánlattevő a gyengeáramú rendszer elemeinek leszállításán túl, köteles minden olyan munkát elvégezni, amely az
épület gyengeáramú rendszerének működéséhez és rendeltetésszerű használatához szükséges.
Telekommunikáció
1 db vezetékes telefonvonal elegendő a tanuszoda működéséhez. A mobil és vezetékes készülékeket az
Üzemeltető biztosítja.
A földszinti előtérben patch boksz elhelyezése nem szükséges, a szolgáltató a kábelével közvetlenül a
gyengeáramú RACK szekrénybe álljon be. Itt kerül elhelyezésre a szolgáltatói tulajdonú modem.
Informatikai hálózat
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Szükséges 2 db PC konfiguráció szállítása MS WIN 10 operációs rendszerrel és Microsoft Office irodai
programcsomaggal.
Az úszómesteri helyiségben a video rögzítő megjelenítéséhez fali karra szerelt monitor kiépítése szükséges. A
video rendszer kezelése az irodai munkaállomásról történik.
1db 24 portos - POE+ képes - SWITCH szükséges.
CCTV hálózat
A DVR a RACK szekrénybe kerül. Az úszómester számára a falikarra felszerelt monitoron érhető el a video rendszer
kezelése. A HDMI jel átvitelére extender betervezése szükséges.
A rendszerben összesen 16 db 4MPixeles kamera megvalósítása szükséges, mely magába foglal 4 db beltéri, és 12
db kültéri kamerát.
A kameraszám miatt 16 csatornás rögzítő szükséges.
A rendszer folyamatos üzemének biztosítása érdekében UPS berendezés beszerelése szükséges.
Beléptető rendszer
Az irodai olvasók csak RFID kezelésére képesek, de a vendégtér olvasói (kapu, öltözők) kombinált, RFID-NFC-QR
olvasására is alkalmasak.
1 db forgóvilla elhelyezése szükséges 1-1 db NFC-QR kód olvasóval ki és be irányban. A vésznyitó gombot a falra
kell telepíteni.
A rendszerben kiépített belépési pontok két típust alkotnak:
- Irodai RFID olvasóval működtett átjáró: csak dolgozók számára használható:
&#61607; 2 db úszómesteri helyiség előtér és medencetér ajtajai egy vezérlőre kötve
&#61607; 1 db pénztár és 1 db iroda egy vezérlőre kötve
- Vendég NFC olvasóval működtett átjáró: vendégek számára kiépített átjárók:
&#61607; 2 db forgóvilla ki- és be- irányban egy vezérlőre kötve
&#61607; 3 db öltöző ajtók
Minden gyermek számára is elérhető perifériát 1,2 m magasságban kell felszerelni.
A menekülő (pánik) gombokat a villa teste helyett a falra szükséges szerelni.
A mozgássérült kaput vezérlő nyomógombból csak 1 db szükséges a pénztárban.
A beléptető rendszer nem rendelkezik szünetmentes ellátással, áramszünet esetén – vagy tűzoltóság általi
áramtalanítás során – a rendszer átjárhatóvá válik (mágneszárak elengednek, villa forgatható lesz, mozgássérült
kapu nyitható.) A rendszernek alkalmasnak kell lennie a külön telephelyen üzemeltetett 16 db tanuszoda egyetlen
központosított rendszerben történő adminisztrációjára.
A belépő rendszer kiszolgálja: bérletesek, (lakossági és gyermekcsoportok), eseti belépők, sportolók, dolgozók.
Különböző színű eszközök szükségesek a férfi, nő, nyugdíjas vendégek számára.
Beléptetés rendje
Iskolás csoportok esetében a kísérő személy bérletként funkcionáló RFID eszközt (kártya vagy óra) hoz magával. A
gyermekeknek a forgóvillán való áthaladásához az RFID eszközt egyenként érinteni kell az olvasóhoz. A rendszer
eggyel csökkenti a bérleten lévő alkalmak számát. A gyermekcsoport öltözőszekrényt nem használ. A csoport
kifelé szervezetten, a mozgássérült kapun hagyja el az uszodát. Jegykezelés, fizetés nem történik.
Bérletesek esetén az előre feltöltött RFID karóra kaució ellenében a vendégnél van. Belépéskor használja, a
rendszer eggyel csökkenti a feltöltött alkalmak számát. Az óra alkalmas az elektronikus öltözőszekrény nyitására.
Kifelé a forgóvillán keresztül hagyják el az uszoda területét. Jegykezelés, fizetés nem történik. Az RFID „óra” a
bérletesnél marad, kivéve az utolsó alkalmat, amikor a leadáskor a kauciót visszakapja.
Egyszeri belépő vendégek esetén a pénztárnál kell előre fizetni a belépési díjat és a kauciót. A pénztár szoftver a
hozzá kapcsolt hőnyomtatóval nyugtát/számlát állít ki. A vendég RFID „karórát” kap, amely működteti a forgóvillát
befelé és kifelé irányba is, az öltöző ajtaját valamint az öltözőszekrény egy zárját. Az RFID órát távozáskor le kell
adni a pénztárban, a kauciót ekkor kapja vissza.
1 db NAV engedélyes online kasszagépes munkaállomás és az azokat működtető szoftverek telepítése szükséges
a beléptetés biztosítására.
Elektronikus zárral rendelkező öltözőszekrény
Az öltözőszekrények a bútor beszerzés tárgya, azt jelen vállalkozónak szállítania nem kell.
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A beszerzésre kerülő zár típusát a műszaki dokumentáció részét képező adatlap tartalmazza, amivel a beléptető
rendszernek kompatibilisnek kell lennie.
Az RFID eszközökkel működtetni szükséges a forgóvillát, a jogosított öltöző ajtaját és az öltözőszekrényt egyaránt.
106 db rádiós online antimikrobiális felületekkel rendelkező öltözőszekrényzár beszerelése szükséges.
Folytatás a VI.3. További információk pontban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 401258592
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: TravelSoft Online Kft
Nemzeti azonosítószám: 11894933243
Postai cím: Acsády Ignác Utca 13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
E-mail: tarnoi.gabor@travelsoft.hu
Telefon: +36 309311070
Internetcím(ek): (URL) www.travelsoft.hu
Fax: +36 13097336
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés új, 4.2.A. ponttal egészül ki az alábbiak szerint:
„4.2.A. Felek rögzítik, hogy a pótmunka megrendeléssel érintett Egyedi Megrendelések teljesítésének
határidejét a Felek a vonatkozó pótmunka megrendelő megállapodásban – a pótmunka elvégzéséhez
szükséges többletidőigényre figyelemmel – módosíthatják.”
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: 1.2 Felek rögzítik, hogy a Szerződés 4.2. pontja meghatározza az egyedi
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megrendelések teljesítésére általánosan vonatkozó teljesítési határidőt, míg a 7.18. pontja részletesen
szabályozza a pótmunka megrendelésére vonatkozó szabályokat.
1.3 Felek közös álláspontja alapján a Szerződésben általánosan meghatározott teljesítési határidő
gyakorlati alkalmazása problémát jelent azokban az esetekben, ha a Megrendelő részéről egyes egyedi
megrendelésekkel összefüggésben pótmunka megrendelése merül fel, tekintettel arra, hogy a pótmunka
Vállalkozó általi elvégzése rendszerint többletidőigénnyel szokott járni.
1.4 Felek rögzítik, hogy az 1.3. pontban bemutatott indokra tekintettel, a pótmunka megrendelésének
esetére vonatkozóan a Szerződés teljesítési határidőre vonatkozó rendelkezéseit célszerű kiegészíteni.
1.5 Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosításra a fentiekben foglalt indokok alapján a Kbt.
141. § (6) bekezdés alapján kerül sor, tekintettel arra, hogy a módosítás az eredeti szerződéses feltételektől
lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett
tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 401258592 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 401258592 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (19985/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 12464780251
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ibolya Alexandra
Telefon: +36 301739990
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmsk.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szemere Bertalan Szakgimn. infrastruktúra fejleszt
Hivatkozási szám: EKR000973762021
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: Szemere Bertalan Szakgimn. infrastruktúra fejleszt
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45210000-2
45231220-3
45231300-8

Kiegészítő szójegyzék
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45231400-9
45232100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3529 Miskolc II. kerület, Ifjúság utca hrsz.: 40023/2
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Miskolci Szakképzési Centrum Szemere Bertalan Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 3529
Miskolc, Ifjúság útja 16-20. hrsz. 40023/2 címen lévő ingatlanon álló 4-szintes (alagsor, földszint plusz 2 emelet)
épület komplex felújítását és modernizálását kell kivitelezni a rendelkezésre álló építési engedély és kiviteli
tervdokumentáció alapján.
Az épület valamennyi alap-szakágra (építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság) kiterjedő
felújítási-korszerűsítési munkálatokkal érintett alapterülete: összesen nettó 11.646,91 m2 alapterületű, 13.132,27
m2 összes bruttó szintterületű.
Főbb munkarészek az iparosított technológiával (előregyártott vasbeton vázszerkezet és falpanelek és
födémpanelek) készült épület komplex felújítása során:
a.) épületenergetikai felújítása:
- tűzterjedési gátakkal és tűzvédelmi sávokkal együtt kialakított minősített homlokzati hőszigetelő rendszerrel (15
cm vtg. hőszigetelő lap magvastagsággal), kiegészítő felületekkel (lábazatok, kávák) együtt: 2922 m2, és
- homlokzati nyílászárók cseréje: 2201 m2, melyből tűzgátló homlokzati nyílászáró: 41,52 m2, és
- lapostető hő- és vízszigetelés (tetőszinti tűzterjedési gátakkal kialakítását is tartalmazva): 5497 m2 nettó
alapterülettel;
b.) új közösségi tér (aula) kialakítása a meglévő belső udvar lefedésével a következő tartalommal:
- meglévő belső udvar lefedéséhez acél teherhordó szerkezetű új zárófödém készítése 462,63 m2 alapterülettel,
melynél acél teherhordó szerkezet: 37,136 t, 306,62 m2 bevilágító felület készítendő, melyből hő- és füstelvezető
rendszer részeként nyíló kivitelű: 75,3 m2;
c.) meglévő épületben 3 db födém (fszt, 1. em. és 2. em. feletti) áttörésével kialakítandó új vasbeton szerkezetű
liftakna és 1 db 630 kg/8 fős akadálymentes személyfelvonó telepítése;
d.) új belső vasbeton szerkezetű lépcső építése;
e.) födémpótlás készítése 72 m2 alapterületű új vasbeton födém építésével;
f.) új nyíláskiváltások készítése meglévő vasbeton falakban;
g.) főbejárat átépítése;
h.) vizesblokkok teljes felújítása, új akadálymentes vizesblokkok kialakítása;
i.) akadálymentes megközelítés biztosítása rámpák építésével;
j.) fal- és padlóburkolatok cseréje;
k.) teljes festés-mázolás felújítás;
l.) belső nyílászárók cseréje, és új belső nyílászárók elhelyezése a kapcsolódó új válaszfalak és tér-elhatároló
szerkezetek megépítésével;
m.) Tűzvédelmi átalakítás és teljes tűzvédelmi rekonstrukció, valamennyi tűzvédelmi alapkövetelménynek
megfelelő kiépítés megvalósítása huzamos tartózkodásra alkalmas, közösségi alaprendeltetésű oktatási
létesítményben:
- 6 db tűzszakasz bővítéses rekonstrukciója tűzgátló válaszfalak építésével, tűzvédelmi átvezetésekkel, a
tűzszakasz határokba 28 db beltéri tűzgátló nyílászáró beépítésével,
- 1458 fő egyidejű benntartózkodására alkalmas egy légterű helyiség (aula – tömegtartózkodásra alkalmas
helyiség) tűzvédelmi műszaki megoldásainak kiépítése,
- tűzszakasz határokra automata működésű tűzgátló függönyszerkezetek és tűzgátló belső nyílászárók beépítése
tűzjelző rendszer által vezérelt kivitelben,
- menekülési útvonalak hő- és füstelvezetésének és légpótlásának kiépítése tűzjelző rendszer által vezérelt
kivitelben,
- tűzterjedési gátak és sávok kialakítása,
- teljeskörű beépített tűzjelző rendszer kivitelezése11.663 m2, 73 jelzési zónával;
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n.) Épületvillamossági erősáramú rendszer rekonstrukciója, melynél az összes beépített teljesítmény 171,7 kW,
villámvédelem újraépítésével és meglévő napelemes rendszer átépítésével együtt;
o.) Új gyengeáramú rendszerek kiépítése:
- 2000 db kártyát kezelő beléptető rendszer 27 db beléptetési ponttal,
- behatolásvédelmi (riasztó) rendszer 178 db működtető-érzékelővel,
- informatikai rendszer kiépítése optikai gerinckábelezéssel és 156 db végponttal, 12 db RACK-szekrénnyel,
- videokamerás megfigyelő rendszer 58 db kamerával
p.) Épületgépészeti felújítás:
- Teljes új fűtési rendszer kiépítése: radiátoros és padlófűtéses és légfűtéses rendszerekkel, összesen 716,1 kW
összes teljesítménnyel;
- víz- és szennyvízcsatorna szerelés az új és felújítandó vizesblokkokban;
- Légtechnika: vizesblokkok elszívása, aula és terv szerinti belső terű helyiségek légkezeléses komfortszellőzése
összesen 8 db légkezelő beépítésével, hő- és füstelvezetés mesterséges légpótlása;
- aula beépítéssel kapcsolatosan a csapadékvíz elvezetés átépítése és bővítése;
- split rendszerű hűtés le-és visszaszerelése és újak telepítése;
- gázberendezések és vezetékek és mérőkötés megszüntetése;
- új tűzcsapok szerelése: 27 db;
- tűzszakaszok tűzvédelmi átvezetéseinek kialakítása.
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő (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 ajánlattevő (AT) feladata.
(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: 450
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 053 - 136867
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szemere Bertalan Szakgimn. infrastruktúra fejleszt
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/03/08 (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: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11266101244
Postai cím: Németvölgyi Út 146
Város: Budapest
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NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@epkar.hu
Telefon: +36 14223550
Internetcím(ek): (URL) www.epkar.hu
Fax: +36 14223559
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: 3293991562 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Jelen szerződésmódosítás 2022. augusztus 18. napján került aláírásra.
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:
2022/09/21 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
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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):

370

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45210000-2

Kiegészítő szójegyzék

45231220-3
45231300-8
45231400-9
45232100-3
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3529 Miskolc II. kerület, Ifjúság utca hrsz.: 40023/2
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Miskolci Szakképzési Centrum Szemere Bertalan Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 3529
Miskolc, Ifjúság útja 16-20. hrsz. 40023/2 címen lévő ingatlanon álló 4-szintes (alagsor, földszint plusz 2 emelet)
épület komplex felújítását és modernizálását kell kivitelezni a rendelkezésre álló építési engedély és kiviteli
tervdokumentáció alapján.
Az épület valamennyi alap-szakágra (építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság) kiterjedő
felújítási-korszerűsítési munkálatokkal érintett alapterülete: összesen nettó 11.646,91 m2 alapterületű, 13.132,27
m2 összes bruttó szintterületű.
Főbb munkarészek az iparosított technológiával (előregyártott vasbeton vázszerkezet és falpanelek és
födémpanelek) készült épület komplex felújítása során:
a.) épületenergetikai felújítása:
- tűzterjedési gátakkal és tűzvédelmi sávokkal együtt kialakított minősített homlokzati hőszigetelő rendszerrel (15
cm vtg. hőszigetelő lap magvastagsággal), kiegészítő felületekkel (lábazatok, kávák) együtt: 2922 m2, és
- homlokzati nyílászárók cseréje: 2201 m2, melyből tűzgátló homlokzati nyílászáró: 41,52 m2, és
- lapostető hő- és vízszigetelés (tetőszinti tűzterjedési gátakkal kialakítását is tartalmazva): 5497 m2 nettó
alapterülettel;
b.) új közösségi tér (aula) kialakítása a meglévő belső udvar lefedésével a következő tartalommal:
- meglévő belső udvar lefedéséhez acél teherhordó szerkezetű új zárófödém készítése 462,63 m2 alapterülettel,
melynél acél teherhordó szerkezet: 37,136 t, 306,62 m2 bevilágító felület készítendő, melyből hő- és füstelvezető
rendszer részeként nyíló kivitelű: 75,3 m2;
c.) meglévő épületben 3 db födém (fszt, 1. em. és 2. em. feletti) áttörésével kialakítandó új vasbeton szerkezetű
liftakna és 1 db 630 kg/8 fős akadálymentes személyfelvonó telepítése;
d.) új belső vasbeton szerkezetű lépcső építése;
e.) födémpótlás készítése 72 m2 alapterületű új vasbeton födém építésével;
f.) új nyíláskiváltások készítése meglévő vasbeton falakban;
g.) főbejárat átépítése;
h.) vizesblokkok teljes felújítása, új akadálymentes vizesblokkok kialakítása;
i.) akadálymentes megközelítés biztosítása rámpák építésével;
j.) fal- és padlóburkolatok cseréje;
k.) teljes festés-mázolás felújítás;
l.) belső nyílászárók cseréje, és új belső nyílászárók elhelyezése a kapcsolódó új válaszfalak és tér-elhatároló
szerkezetek megépítésével;
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m.) Tűzvédelmi átalakítás és teljes tűzvédelmi rekonstrukció, valamennyi tűzvédelmi alapkövetelménynek
megfelelő kiépítés megvalósítása huzamos tartózkodásra alkalmas, közösségi alaprendeltetésű oktatási
létesítményben:
- 6 db tűzszakasz bővítéses rekonstrukciója tűzgátló válaszfalak építésével, tűzvédelmi átvezetésekkel, a
tűzszakasz határokba 28 db beltéri tűzgátló nyílászáró beépítésével,
- 1458 fő egyidejű benntartózkodására alkalmas egy légterű helyiség (aula – tömegtartózkodásra alkalmas
helyiség) tűzvédelmi műszaki megoldásainak kiépítése,
- tűzszakasz határokra automata működésű tűzgátló függönyszerkezetek és tűzgátló belső nyílászárók beépítése
tűzjelző rendszer által vezérelt kivitelben,
- menekülési útvonalak hő- és füstelvezetésének és légpótlásának kiépítése tűzjelző rendszer által vezérelt
kivitelben,
- tűzterjedési gátak és sávok kialakítása,
- teljeskörű beépített tűzjelző rendszer kivitelezése11.663 m2, 73 jelzési zónával;
n.) Épületvillamossági erősáramú rendszer rekonstrukciója, melynél az összes beépített teljesítmény 171,7 kW,
villámvédelem újraépítésével és meglévő napelemes rendszer átépítésével együtt;
o.) Új gyengeáramú rendszerek kiépítése:
- 2000 db kártyát kezelő beléptető rendszer 27 db beléptetési ponttal,
- behatolásvédelmi (riasztó) rendszer 178 db működtető-érzékelővel,
- informatikai rendszer kiépítése optikai gerinckábelezéssel és 156 db végponttal, 12 db RACK-szekrénnyel,
- videokamerás megfigyelő rendszer 58 db kamerával
p.) Épületgépészeti felújítás:
- Teljes új fűtési rendszer kiépítése: radiátoros és padlófűtéses és légfűtéses rendszerekkel, összesen 716,1 kW
összes teljesítménnyel;
- víz- és szennyvízcsatorna szerelés az új és felújítandó vizesblokkokban;
- Légtechnika: vizesblokkok elszívása, aula és terv szerinti belső terű helyiségek légkezeléses komfortszellőzése
összesen 8 db légkezelő beépítésével, hő- és füstelvezetés mesterséges légpótlása;
- aula beépítéssel kapcsolatosan a csapadékvíz elvezetés átépítése és bővítése;
- split rendszerű hűtés le-és visszaszerelése és újak telepítése;
- gázberendezések és vezetékek és mérőkötés megszüntetése;
- új tűzcsapok szerelése: 27 db;
- tűzszakaszok tűzvédelmi átvezetéseinek kialakítása.
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő (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 ajánlattevő (AT) feladata.
(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: 450
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: 3293991562
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
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Nemzeti azonosítószám: 11266101244
Postai cím: Németvölgyi Út 146
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@epkar.hu
Telefon: +36 14223550
Internetcím(ek): (URL) www.epkar.hu
Fax: +36 14223559
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. A szerződés I.1.4.a) alpontjának helyébe az alábbi szöveg lép.
„A Beruházás III. szakaszában felújításra kerülő egyes épület-részek felújítására a 2022.06.16.-2022.10.31.
közötti időszakban kerülhet sor, így a III. szakaszban felújítandó épületrészek kiürítése érdekében
2022.06.16. napjáig az Iskola kiköltözik a Kivitelezés III. szakaszának keretében felújítandó, a helyszínrajzon
lilával jelölt épület-részből. Felek a Kivitelezés III. szakaszára vonatkozó munkaterület-szakasz átadását a
II.2.1.1. pontban erre tekintettel határozzák meg.”
2. A szerződés I.1.4.b) alpontjának helyébe az alábbi szöveg lép:
„A Beruházás IV. szakaszában felújításra kerülő egyes épület-részek kiürítésére a jelen Szerződés módosítás
hatályba lépését követő 7 napon belül (továbbiakban: „Kiürítési Időszak 1.”) az Iskola kiköltözik a
Kivitelezés IV. szakaszának keretében felújítandó a helyszínrajzon pirossal jelölt épület-részből. Felek a
Kivitelezés IV. szakaszára vonatkozó munkaterület-szakasz átadását a II.2.1.1. pontban erre tekintettel
határozzák meg.”
3. A szerződés I. 2.2.1 pontjának helyébe az alábbi szöveg lép:
Teljesítési Mérföldkő Feladatok, készültségi fok Teljesítési Határidő Kötbérteher
a.) Első Teljesítési Mérföldkő A Beruházás I. szakaszának a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki
ellenőr által igazolt 100%-os (azaz száz százalékos) készültségi foka, a Beruházás I. szakaszának hiba és
hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárása, és a Beruházás I. szakaszára, illetve annak
valamennyi részelemére vonatkozóan a nem végleges használatbavételi engedély Vállalkozó általi
megszerzése és átadása. A szerződés hatályba lépésétől számított 180. naptári nap. nem kötbérterhes
b.) Második Teljesítési Mérföldkő A II. szakaszának a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki
ellenőr által igazolt 100%-os (azaz száz százalékos) készültségi foka, a Beruházás II. szakaszának hiba és
hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárása, és a Beruházás II. szakaszára, illetve annak
valamennyi részelemére vonatkozóan a nem végleges használatbavételi engedély Vállalkozó általi
megszerzése és átadása. A szerződés hatályba lépésétől számított 180. naptári nap. nem kötbérterhes
a.) Harmadik Teljesítési Mérföldkő A Beruházás III. szakaszának a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a
műszaki ellenőr által igazolt 100%-os (azaz száz százalékos) készültségi foka, a Beruházás III. szakaszának
hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárása, és a Beruházás III. szakaszára, illetve
annak valamennyi részelemére vonatkozóan a nem végleges használatbavételi engedély Vállalkozó általi
megszerzése és átadása. 2022. október 31. kötbérterhes
b.) Negyedik Teljesítési Mérföldkő A Beruházás IV. szakaszának a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a
műszaki ellenőr által igazolt 100%-os (azaz száz százalékos) készültségi foka, a Beruházás IV. szakaszának
hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárása, és a Beruházás IV. szakaszára, illetve
annak valamennyi részelemére vonatkozóan a nem végleges használatbavételi engedély Vállalkozó általi
megszerzése és átadása. 2023. február 28. nem kötbérterhes

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.188

373

c.) Ötödik Teljesítési Mérföldkő A Beruházás V. szakaszának a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a
műszaki ellenőr által igazolt 100%-os (azaz száz százalékos) készültségi foka, a Beruházás V. szakaszának
hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárása, és a Beruházás V. szakaszára, illetve
annak valamennyi részelemére vonatkozóan a nem végleges használatbavételi engedély Vállalkozó általi
megszerzése és átadása. 2023. május 31. nem kötbérterhes
d.) Hatodik Teljesítési Mérfödkő (Teljesítési Véghatáridő) A Beruházás VI. szakaszának a pénzügyi és
műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 100%-os (azaz száz százalékos) készültségi
foka, a Beruházás VI. szakaszának hiba és hiénymentes műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárása,
és a Beruházás VI. szakaszára, illetve annak valamennyi részelemére vonatkozóan a nem végleges
használatbavételi engedély Vállalkozó általi megszerzése (amennyiben adott szakaszhoz szükséges) és
átadása. 2023. július 31. kötbérterhes
4. A szerződés I.2.2.2 pontjának helyébe az alábbi szöveg lép:
Fizetési Mérföldkő Vállalkozói Díjrész
a.) Havi Fizetési Mérföldkövek A nettó Vállalkozói Díj Műszaki és Pénzügyi Ütermterv szerinti, havi
százalékos felmérés és teljesítésigazolás alapján meghatározott százaléka, csökkentve az Előleg 2.1.4 pont
szerint meghatározott részével. A Vállalkozónak az adott havi teljesítésről a műszaki ellenőr százalékos
felmérése alapján a II.5.6. pont szerinti teljesítésigazolás-tervezetet a következő hónap második napjáig
kell átadnia a Megrendelő részére. A Megrendelő által a Tartalékkeret terhére megrendelt Pótmunkák
ellenértéke – az adott Pótmunka Vállalkozó általi elvégzését és Megrendelő általi teljesítésigazolását
követően – a soron következő havi fizetési mérföldkőhöz kapcsolódó részszámlában kerül elszámolásra.
b.) Végső Fizetési Mérföldkő A Szerződés II. 5.5. pontjában foglaltak megvalósulása esetén a nettó
Vállalkozói Díj Műszaki és Pénzügyi Ütermterv szerinti százalékos felmérés és teljesítésigazolás alapján
meghatározott százaléka, csökkentve az Előleg 2.1.4 pont szerint meghatározott részével, továbbá a
Tartalékkeret terhére megrendelt és még korábban el nem számolt munkák ellenértéke.
5. A Szerződés II. 6.2.4. g.) alpontja az alábbiak szerint módosul:
“Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által megrendelt Pótmunka díját a Szerződés szerinti Tartalékkeret
terhére, az adott Pótmunka teljesítésigazolását követően, a Szerződés I.2.2.2. pontja szerinti soron
következő fizetési mérföldkőhöz kapcsolódó rész- vagy végszámlában számolják el.”
6. A 10. számú melléklet: megrendelői követelmények helyébe a jelen szerződésmódosítás 3. számú
melléklete lép.
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. Megrendelő és a Vállalkozó 2022. március 8. napján „A Miskolci Szakképzési
Centrum Szemere Bertalan Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium komplex infrastruktúra
fejlesztése” tárgyú Fővállalkozói kivitelezési szerződést (a továbbiakban „Szerződés”) kötöttek egymással,
mely Szerződés 2022. március 8. napján lépett hatályba.
2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés rendelkezései alapján a Beruházás hat szakaszban valósul meg, a
negyedik szakasz idejében a Szerződés eredeti rendelkezése értelmében 2022. augusztus 19. napjáig
lehetett volna a negyedik szakasz területén munkálatokat végezni. A Miskolci Szakképzési Centrum
jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékletét képező nyilatkozta értelmében az oktatás a felújítás alatt álló
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épületen kívül zökkenőmentesen megszervezhető, ennek okán a negyedik szakasz munkálatai 2022.
szeptember 30-ig végezhetőek el.
3. A jelen szerződés 2. sz. mellékletét képező, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2022. május 17-én kelt emlékeztetője szerint, a
Kirendeltség a felújítási munkálatokat a tűzszakaszokhoz javasolja igazítani. Ennek megfelelően az egyes
kivitelezési szakaszok határai módosításra kerültek az oktatás és a menekülési útvonalak biztosítása
érdekében.
4. Az épület felújítása során az elektromos vezetékek cseréje miatt az eredeti lámpatesteket le kellet
szerelni, azonban a lámpatesteket nem lehetett roncsolásmentesen eltávolítani, ezért sérültek. A
rendeltetésszerű, biztonságos használat érdekében a javítás helyett a Miskolci Szakképzési Centrum
ezen lámpatesteket cseréjét kérte, ennek megfelelően a Vállalkozó a Megrendelő kérésére a pótmunka
tervezetet elkezdte kidolgozni. A Kirendeltség kérésére megváltoztatott kivitelezési szakasz határok,
valamint a lámpák megrendelésének és felhelyezésének időigénye miatt a kötbérterhes részhatáridők
módosítása versenyhelyzeti előnyt nem teremt.
5. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (4) bekezdése c) pontjában foglaltak
alapján kerül sor, tekintettel arra, hogy a módosítást a fentebb bemutatott olyan körülmény teszi
szükségessé, amelyet a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.
6. Felek rögzítik, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és ellenérték
növekedéssel nem jár.
7. Felek rögzítik továbbá, hogy a Megrendelő által már megrendelt pótmunkák és a Vállalkozó által
benyújtott indikatív pótmunkák nagyságrendje – a Beruházás megvalósulásának távoli időpontjából és a
Szerződésben jelenleg meghatározott pótmunka-elszámolási rendelkezésekből is adódóan – aránytalan és
indokolatlan finanszírozási terhet jelentenének a Vállalkozó részére (különös tekintettel az utóbbi időben
tapasztalható építőipari áremelkedésre is), így szükségesnek tartják, hogy a pótmunka elszámolására
vonatkozó rendelkezéseket a Beruházás likviditási problémáinak elkerülése céljából megfelelően
módosítsák a Szerződésben.
8. Felek a fentiekben bemutatott körülmények alapján a Szerződést az alábbiak szerint módosítják.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett
tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 3293991562 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 3293991562 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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EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytár (19342/2022)
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: EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12194528242
Postai cím: Damjanich Utca 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1071
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bernáth Attila
Telefon: +36 13528654
E-mail: bernath@evin.hu
Fax: +36 13528654
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.evin.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Integrált vállalatirányítási rendszer
Hivatkozási szám: EKR000348432021
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: Integrált vállalatirányítási rendszer
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

72000000-5

További tárgyak:

72260000-5
72261000-2

II.2.3) A teljesítés helye:

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. ajánlatkérő részére „Integrált vállalatirányítási rendszer
bevezetésének előkészítése, támogatása, kapcsolódó hardver és licenc beszerzése” az alábbiak szerint:
Az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. a Budapest VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzatának gazdasági társasága, amely jelenleg nem rendelkezik egységes, integrált vállalatirányítási
rendszerrel.
A beszerzés célja olyan integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése, amely az Ajánlatkérő fő tevékenységeinek
rendszer támogatását adja, gondolva itt elsődlegesen az ingatlangazdálkodásra, és a műszaki szolgáltatásokra. Az
új vállalatirányítási rendszer továbbá integráltan támogatná a fenti tevékenységet támogató pénzügy, könyvelés,
kontrolling, HR, CRM, ügyfélszolgálat, valamint üzleti intelligencia feladatok magas szintű elvégzését is.
Az integrált vállalatirányítási rendszernek CRM vezéreltnek kell lenni, amely integráltan támogatja a Közbeszerzési
Dokumentáció V. Műszaki Leírásban meghatározott funkcionális követelményeket.
A részletes tulajdonságokra vonatkozó specifikációt, az ajánlatkérői elvárásoknak megfelelő funkcionalitást,
működési elveket a Közbeszerzési Dokumentáció V. Műszaki Leírás c. fejezete tartalmazza.
Minden, a Közbeszerzési Dokumentáció V. Műszaki Leírás c. fejezetében meghatározott funkcionalitást standard
eszközökkel, vagy fejlesztéssel szükséges megvalósítani.
Ajánlatkérő az integrált vállalatirányítási rendszert 2 ütemben/fázisban tervezi megvalósítani az alábbiak szerint
- 1. fázis: Számvitel - Pénzügy - Munkaügy - Bérszámfejtés modul, Workflow orientált CRM modul, Iktatás
- 2. fázis: Ingatlan modul, Kontrolling, Vezetői információs rendszer, stb.
A támogatási időszak kezdete, az 1. fázis éles indulásának tervezett időpontja: 2021.09.01.
a 2. fázis és így a teljes rendszer éles indulásának kezdete legkésőbb: 2021. november 15.
Ajánlatkérő a Vállalatirányítási rendszer bevezetését az alábbi főbb szakaszok mentén kívánja végrehajtani:
1. Projekttervezés
2. Rendszertervezés
3. Megvalósítás
4. Tesztelés
5. Éles üzem előkészítése - átállás
6. Éles indulás és kiemelt támogatási időszak
A kialakítandó Vállalatirányítási rendszerrel szemben támasztott funkcionális követelmények:
- Adatmigráció
- Workflow orientált CRM
- Ingatlangazdálkodás
- Pénzügy
- Számvitel/Könyvelés
- Bér és munkaügy
- Eszközgazdálkodás
- Iktatás, dokumentum kezelés
- HR
- Kontrolling modul
- Vezetői információs rendszer
A kialakítandó Vállalatirányítási rendszerrel szemben támasztott nem funkcionális követelmények:
- Hardver, architektúra
- Teszt/oktatás
- Rendelkezésre állás, teljesítmény
- Megjelenítés, ergonómia, felhasználói felület
- Hibakezelés
- Support
- Törzsadatkezelés
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A további ajánlatkérői elvárásokat, követelményeket a Közbeszerzési Dokumentáció V. Műszaki Leírás c. fejezete
részletesen tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 090 - 233670
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Integrált vállalatirányítási rendszer
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/04/27 (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: Techwave Hungary Számítástechnikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 24190239241
Postai cím: Dunavirág Utca 2-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: sales@techwave.hu
Telefon: +36 12371730
Internetcím(ek): (URL) www.techwave.hu
Fax: +36 13504113
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: O4 Partners Kft.
Nemzeti azonosítószám: 29021503213
Postai cím: Völgyliget Sétány 16/b
Város: Üröm
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2096
Ország: Magyarország
E-mail: andras.bari@o4partners.hu
Telefon: +36 302293939
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
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V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 80140000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A Szerződés 3. sz. módosításának dátuma: 2022.08.10
A szerződésmódosítás jogcíme: Kbt. 141. § (4) c) és Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
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:
2022/09/21 (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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72260000-5
72261000-2

VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. ajánlatkérő részére „Integrált vállalatirányítási rendszer
bevezetésének előkészítése, támogatása, kapcsolódó hardver és licenc beszerzése” az alábbiak szerint:
Az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. a Budapest VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzatának gazdasági társasága, amely jelenleg nem rendelkezik egységes, integrált vállalatirányítási
rendszerrel.
A beszerzés célja olyan integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése, amely az Ajánlatkérő fő tevékenységeinek
rendszer támogatását adja, gondolva itt elsődlegesen az ingatlangazdálkodásra, és a műszaki szolgáltatásokra. Az
új vállalatirányítási rendszer továbbá integráltan támogatná a fenti tevékenységet támogató pénzügy, könyvelés,
kontrolling, HR, CRM, ügyfélszolgálat, valamint üzleti intelligencia feladatok magas szintű elvégzését is.
Az integrált vállalatirányítási rendszernek CRM vezéreltnek kell lenni, amely integráltan támogatja a Közbeszerzési
Dokumentáció V. Műszaki Leírásban meghatározott funkcionális követelményeket.
A részletes tulajdonságokra vonatkozó specifikációt, az ajánlatkérői elvárásoknak megfelelő funkcionalitást,
működési elveket a Közbeszerzési Dokumentáció V. Műszaki Leírás c. fejezete tartalmazza.
Minden, a Közbeszerzési Dokumentáció V. Műszaki Leírás c. fejezetében meghatározott funkcionalitást standard
eszközökkel, vagy fejlesztéssel szükséges megvalósítani.
Ajánlatkérő az integrált vállalatirányítási rendszert 2 ütemben/fázisban tervezi megvalósítani az alábbiak szerint
- 1. fázis: Számvitel - Pénzügy - Munkaügy - Bérszámfejtés modul, Workflow orientált CRM modul, Iktatás
- 2. fázis: Ingatlan modul, Kontrolling, Vezetői információs rendszer, stb.
A támogatási időszak kezdete, az 1. fázis éles indulásának tervezett időpontja: 2021.09.01.
a 2. fázis és így a teljes rendszer éles indulásának kezdete legkésőbb: 2021. november 15.
Ajánlatkérő a Vállalatirányítási rendszer bevezetését az alábbi főbb szakaszok mentén kívánja végrehajtani:
1. Projekttervezés
2. Rendszertervezés
3. Megvalósítás
4. Tesztelés
5. Éles üzem előkészítése - átállás
6. Éles indulás és kiemelt támogatási időszak
A kialakítandó Vállalatirányítási rendszerrel szemben támasztott funkcionális követelmények:
- Adatmigráció
- Workflow orientált CRM
- Ingatlangazdálkodás
- Pénzügy
- Számvitel/Könyvelés
- Bér és munkaügy
- Eszközgazdálkodás
- Iktatás, dokumentum kezelés
- HR
- Kontrolling modul
- Vezetői információs rendszer
A kialakítandó Vállalatirányítási rendszerrel szemben támasztott nem funkcionális követelmények:
- Hardver, architektúra
- Teszt/oktatás
- Rendelkezésre állás, teljesítmény
- Megjelenítés, ergonómia, felhasználói felület
- Hibakezelés
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- Support
- Törzsadatkezelés
A további ajánlatkérői elvárásokat, követelményeket a Közbeszerzési Dokumentáció V. Műszaki Leírás c. fejezete
részletesen tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 103795000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: O4 Partners Kft.
Nemzeti azonosítószám: 29021503213
Postai cím: Völgyliget Sétány 16/b
Város: Üröm
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2096
Ország: Magyarország
E-mail: andras.bari@o4partners.hu
Telefon: +36 302293939
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Techwave Hungary Számítástechnikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 24190239241
Postai cím: Dunavirág Utca 2-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: sales@techwave.hu
Telefon: +36 12371730
Internetcím(ek): (URL) www.techwave.hu
Fax: +36 13504113
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés módosítására harmadik alkalommal kerül sor. Módosítások:
I. Felek az Alapszerződés II. sz. módosításakor a módosított „Teljesítési és Pénzügyi Ütemtervbe” nem
emelték be az I. sz. szerződésmódosításban megrendelt további szolgáltatásokat/fejlesztéseket. Felek
jelen III. szerződésmódosítással az I. sz. és a II. sz. szerződésmódosítások tartalmát egymással teljesen
összhangba hozzák és az Alapszerződés 5. sz. mellékletét, a „Teljesítési és Pénzügyi Ütemtervet”
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úgy rögzítik, hogy az jól átláthatóan tartalmazza mind az I., mind a II. sz. szerződésmódosítás szerinti
változásokat, részhatáridőket, pénzügyi ütemezéseket. A módosított 5. sz. melléklet, a „Teljesítési és
Pénzügyi Ütemterv” jelen szerződésmódosítás melléklete.
II. Az éles indulás és az éles üzemi támogatás („Éles indulás és éles üzemi támogatás - II. fázis” mérföldkő),
azaz a vállalatirányítási rendszer érdemi működésének megkezdését követően derülhetett ki Megrendelő
számára, hogy egyes licencek és szakértői támogatások szükséges időigényét módosítani kell, a tényleges
megrendelői igényekhez kell igazítani:
- a „Szakértői támogatás díja (SAP kulcsfelhasználói support díj; számlázás: havonta előre)” szolgáltatás
időtartamát 48 hónapról 36 hónapra kell csökkenteni;
- a „licence díj és követés (ANDOC; számlázás: havonta előre)” szolgáltatás időtartamát 12 hónapról 36
hónapra kell emelni;
- a „Kiemelt támogatás (SW karbantartási díj - SAP Enterprise; számlázás: negyedévente előre)” szolgáltatás
időtartamát 48 hónapról 36 hónapra kell csökkenteni.
A fenti időtartami módosítás (mely egyben mennyiségi módosítás) a szerződéses ellenértéket is érinti, a
szerződéses ellenérték változása az Alapszerződés szerinti egységárak szerint történik.
Felek jelen III. szerződésmódosításunkban az I. szerződésmódosításban módosított ellenértéket (nettó
88.915.000, - Ft. + áfa, azaz bruttó 112.922.050, - Ft.) a meghosszabbított Andoc licencdíjakkal növelik,
míg a lerövidített támogatási időigények díjával csökkentik, így a módosított szerződéses ellenérték
nettó 14.880.000, - Ft. + áfa, azaz bruttó 18.897.600, - Ft. összeggel emelkedik. A III. szerződésmódosítást
követően az Alapszerződés 5.1. pontjában, a szerződés ellenértéket nettó 103.795.000, - Ft. + áfa, azaz
bruttó 131.819.650, - Ft.-ra emelik a Felek.
Az Alapszerződés 5.1. pontja szerinti szerződéses ellenérték az I. és a III. szerződésmódosítással együtt
mindösszesen 29,5 %-kal növekedett.
Korábbi módosítások ismertetése:
Az Alapszerződés II. sz. módosítására 2022. január 3. napján került sor. A II. szerződésmódosítás során Felek
az Alapszerződés 5. sz. mellékletét, a „Teljesítési és Pénzügyi Ütemtervet” módosították. Felek egyes, az
ütemtervben szereplő részhatáridőket módosítottak.
Az Alapszerződés I. sz. módosítására 2021. október 27. napján került sor. Az I. szerződésmódosítás során
Felek az Alapszerződés 2. és 3. pontjába (az Alapszerződés tárgyába és tartalmába) további fejlesztéseket
emeltek be, azaz az eredeti szerződő féltől (Vállalkozó) további szolgáltatásokat/fejlesztéseket rendelt meg
Megrendelő, melyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben. A szerződésmódosítás jogcíme a Kbt. 141.
§ (4) bekezdés b) pontja volt. A szerződéses ellenérték nettó 8.775.000, - Ft. + áfa, azaz bruttó 11.144.250, Ft. díjjal emelkedett. A módosítást követően az Alapszerződés 5.1. pontja szerinti szerződéses ellenérték, a
vállalkozási díj nettó 88.915.000, - Ft. + áfa, azaz bruttó 112.922.050, - Ft. lett.
A VIII.2.2) pont folytatása: - A „licence díj és követés (ANDOC; számlázás: havonta előre)” szolgáltatás,
azaz az Andoc adminisztrációs-ügyviteli szoftver egy olyan szoftver, mely a vállalatirányítási rendszer
használatához szükséges adatmigráláshoz és törzsadat rendszer kialakításához szükséges. AKnél korábban
soha nem működött vállalatirányítási rendszer, közvetlen tapasztalata nem volt ilyen rendszerrel. Ezért
AK gondosan eljárva előzetesen felmérte a vállalatirányítási rendszerhez előzetesen szükségesnek
tartott adatmennyiséget, az Andoc rendszer működését, sebességét, valamint az Andoc rendszer
jövőbeni felhasználóinak (mely nem egyezik meg teljesen a vállalatirányítási rendszer felhasználóival)
számítástechnikai ismereteit, képességeit és készségeit. Az előzetes felmérés alapján azt volt látható, hogy
jövőbeli felhasználók többsége már ismeri, dolgozott az Andoc programmal, így 12 hónap időtartam alatt
el fogják tudni végezni azt a feladatot, melyhez az Andoc szükséges. A szerződés megkötését követően
azonban jelentős, előre nem látható változások következtek be a felhasználói körben, több jövőbeli,
Andoc rendszerrel gyakorlattal rendelkező felhasználó távozott AKtől, vagy más munkakörbe került. A
helyükbe érkező új felhasználók többsége még nem dolgozott az Andoc rendszerrel, ezért az előzetesen
várhatónál sokkal lassabban haladnak a feladatokkal. Továbbá az Andoc rendszer és a kifejlesztett
vállalatirányítási rendszer közötti adatátviteli kapcsolat is a vártnál lassabb, ugyanakkor a két program
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kompatibilitása maradéktalanul megvalósult. Mindezek okán a 12 hónapos mennyiséget/időtartamot az
Andoc rendszernél 36 hónapra kell megemelni, módosítani.
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 az Alapszerződés II. sz. módosításakor a módosított „Teljesítési és Pénzügyi
Ütemtervbe” nem emelték be az I. sz. szerződésmódosításban megrendelt további szolgáltatásokat/
fejlesztéseket. Mind Megrendelő, mind Vállalkozó részéről igény merült fel arra, hogy Felek az I. sz. és a
II. sz. szerződésmódosítások tartalmát hozzák egymással teljesen összhangba és az Alapszerződés 5. sz.
mellékletét, a „Teljesítési és Pénzügyi Ütemtervet” jelen III. szerződésmódosítás keretében úgy rögzítsék,
hogy az jól átláthatóan tartalmazza mind az I., mind a II. sz. szerződésmódosítás szerinti változásokat,
részhatáridőket, pénzügyi ütemezéseket. Jelen módosítás adminisztratív módosítás, Ajánlatkérő korábbi
adminisztratív elmaradását javítva, új elem/rendelkezés nem kerül a szerződésbe, a módosítás a Kbt. 141. §
(6) bek. alapján nem lényeges.
Az éles indulás és az éles üzemi támogatás („Éles indulás és éles üzemi támogatás - II. fázis” mérföldkő),
azaz a vállalatirányítási rendszer érdemi működésének megkezdését követően vált láthatóvá, hogy egyes
licencek és szakértői támogatások szükséges időigényét módosítani kell. A módosítás szükségességét
indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
- A „Szakértői támogatás díja (SAP kulcsfelhasználói support díj; számlázás: havonta előre)” szolgáltatás
időtartamát (egyben mennyiségét) 48 hónapról 36 hónapra kellett csökkenteni, az alábbi előre nem
látható okok miatt: Jelen szolgáltatás a vállalatirányítási rendszer éles üzemű indítását követően
látandó el, célja a felhasználók kérdéseinek/egyéni technikai problémáinak kezelése, egyfajta help-desk
szolgáltatás. AKnél korábban soha nem működött vállalatirányítási rendszer, közvetlen tapasztalata
nem volt ilyen rendszerrel. Ezért AK gondosan eljárva előzetesen felmérte a jövőbeni felhasználók
számítástechnikai ismereteit, képességeit és készségeit, valamint a felmérés eredményeit (azaz az
felhasználói oldalt) összevetette a szerződés tárgyát képező, kifejlesztendő vállalatirányítási rendszer
funkcióival, bonyolultságával (azaz a technikai oldallal). Az előzetes felmérés alapján azt volt látható,
hogy jövőbeli felhasználók 48 hónap időtartamig szakértői segítségre fognak szorulni a vállalatirányítási
rendszer kezelése, használata során. A szerződés megkötését követően azonban jelentős, előre nem
látható változások következtek be a felhasználói körben, több jövőbeli felhasználó távozott AKtől, vagy
más munkakörbe került, ahol a rendszert már nem fogja használni. A régi felhasználók munkakörét átvevő
új felhasználók számítástechnikai ismeretei, képességei és készségei nagyságrendekkel meghaladják a
régi felhasználóékét, a vállalatirányítási rendszer felhasználói kezelésének és használatának elsajátítása
így az előzetesen vártnál sokkal gyorsabban történt. Továbbá a kifejlesztett vállalatirányítási rendszer
egyszerűbb, „felhasználóbarátabb” lett az előzetesen vártnál, ezért a 48 hónapos szakértői támogatásra
már nem volt szükség, 36 hónap is elegendő lesz rá.
- Míg a „Szakértői támogatás (SAP kulcsfelhasználói support díj)” szolgáltatás a felhasználók támogatása/
segítése (személyi támogatás), addig a „Kiemelt támogatás (SW karbantartási díj - SAP Enterprise)”
szolgáltatás technikai támogatás, hibaelhárítás: A vállalatirányítási rendszer és a meglévő programok,
szoftverek, hardverek összeütközésének, kompatibilitás problémáinak elhárítására, a problémák
végleges megoldására szolgál. AKnél korábban soha nem működött vállalatirányítási rendszer, közvetlen
tapasztalata nem volt ilyen rendszerrel. Ezért AK gondosan eljárva előzetesen felmérte a meglévő
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program, szoftver, hardver állományát, valamint a felmérés eredményeit összevetette a szerződés tárgyát
képező, kifejlesztendő vállalatirányítási rendszer technikai paramétereivel, várható működésével. Az
előzetes felmérés alapján azt volt látható, hogy 48 hónapig szükséges lesz a technikai támogatásra,
ugyanis AK meglévő számítástechnikai infrastruktúrája egyrészről nem modern, másrészről nagyon
heterogén eszközökből, programokból áll, ezért a megrendelt modern vállalatirányítási rendszerrel
nehezen fog tudni együttműködni. A szerződés megkötését, a vállalatirányítási rendszer éles üzemű
működésének megkezdését követően azonban – előre nem látható módon – kiderült, hogy a kifejlesztett
rendszer sokkal jobban működik együtt a meglévő számítástechnikai infrastruktúrával, mint ahogy azt
– pusztán a technikai paraméterek ismeretében - előzetesen várhatta AK. Továbbá az új a felhasználók
számítástechnikai ismeretei, képességei és készségei okán számos technikai problémát maga AK is meg
tud már oldani (a korábbi, előzetesen tervezett felhasználói kör ezeket nem tudta volna megoldani). A
meglévő infrastruktúra és kifejlesztett rendszer előre nem látható, nem várt kitűnő együttműködése,
a kompatibilitási problémák, összeütközések csekély száma, valamint az új felhasználók ismeretei/
képességei okán a 48 hónapos szakértői támogatásra már nem volt szükség, 36 hónap is elegendő lesz rá.
- Karakterkorlát miatt folytatás a VII.2.1) pontban!
A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét. A módosítással az ellenérték növekedése
18,57 %, azaz nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Továbbá az Alapszerződés
5.1. pontja szerinti szerződés ellenérték az I. és a III. szerződésmódosítással mindösszesen 29,5 %-kal
növekedett, mely szintén nem éri el az eredeti szerződés értékének 50%-át.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett
tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 88915000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 103795000 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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Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet (20000/2022)
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: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: 15491020243
Postai cím: Köves Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1204
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szászné Bagaméry Erzsébet
Telefon: +36 12896200
E-mail: kozbeszerzes@delpestikorhaz.hu
Fax: +36 12847657
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.delpestikorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: daVinci X robot fogyóanyagainak beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000256182022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
33140000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: daVinci X robot fogyóanyagainak beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33141000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet székhelye:1204
Budapest Köves u. 1. Műtő (konszignációs raktár)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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A szerződés célja, 200 urológiai beavatkozásra elegendő szakmai fogyóanyag beszerzése a specifikáció szerint.
A kiírás szerinti mennyiség - melyre az Eladó ajánlatot tett – úgy került a Vevő által meghatározásra, hogy 200
urológiai beavatkozásra elegendő fogyóanyag álljon rendelkezésre, azonban az Eladó kötelezettsége abban áll,
hogy a kiírás szerinti specifikációban szereplő teljes mennyiség hiba és hiány nélkül a szerződéses ellenértékben
leszállításra kerüljön, azonban nem terheli felelősség amiatt, hogy ténylegesen 200 beavatkozás elvégezhető lesz
a kiírás szerinti mennyiségből.
Termékek tételes meghatározása és beszerzendő mennyiségek (db):
Monopolar Curved Scissors (kód:470179): 20
Fenestrated Bipolar Forceps (kód: 471205):15
Prograsp Forceps (kód: 471093):12
Large Needle Driver (kód: 471006):14
Maryland bipolaris fogó (kód: 471172):4
Bipolar Energy Instrument Cord (kód:470384):4
Monopolar Enegy Instrument cord (kód:470383):4
Instrument Arm Drape (kód: 470015):40
5mm - 8mm Cannula Seal (kód: 470361):80
Bladeless Obturator (Disposable) 8mm (kód:470359):34
Tip Cover Accessory (kód:400180):20
Az egyes eszközök beszerzendő mennyiségét a specifikáció is tartalmazza, mely a KD melléklete.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 133 - 379040
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Adásvételi szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/06/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: SofMedica Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 29296574243
Postai cím: Ráth György Utca 56
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
E-mail: teodora.grigoras@sofmedica.com
Telefon: +40 213082100
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Internetcím(ek): (URL) www.sofmedica.com
Fax: +40 213082180
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: 127993320 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződés módosítás kelte: 2022.09.15.
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:
2022/09/21 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

33140000-3

386
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Fő szójegyzék

387

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33141000-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet székhelye:1204
Budapest Köves u. 1. Műtő (konszignációs raktár)
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A szerződés célja, 200 urológiai beavatkozásra elegendő szakmai fogyóanyag beszerzése a specifikáció szerint.
A kiírás szerinti mennyiség - melyre az Eladó ajánlatot tett – úgy került a Vevő által meghatározásra, hogy 200
urológiai beavatkozásra elegendő fogyóanyag álljon rendelkezésre, azonban az Eladó kötelezettsége abban áll,
hogy a kiírás szerinti specifikációban szereplő teljes mennyiség hiba és hiány nélkül a szerződéses ellenértékben
leszállításra kerüljön, azonban nem terheli felelősség amiatt, hogy ténylegesen 200 beavatkozás elvégezhető lesz
a kiírás szerinti mennyiségből.
Termékek tételes meghatározása és beszerzendő mennyiségek (db):
Monopolar Curved Scissors (kód:470179): 20
Fenestrated Bipolar Forceps (kód: 471205):15
Prograsp Forceps (kód: 471093):12
Large Needle Driver (kód: 471006):14
Maryland bipolaris fogó (kód: 471172):4
Bipolar Energy Instrument Cord (kód:470384):4
Monopolar Enegy Instrument cord (kód:470383):4
Instrument Arm Drape (kód: 470015):40
5mm - 8mm Cannula Seal (kód: 470361):80
Bladeless Obturator (Disposable) 8mm (kód:470359):34
Tip Cover Accessory (kód:400180):20
Az egyes eszközök beszerzendő mennyiségét a specifikáció is tartalmazza, mely a KD melléklete.
A módosított specifikáció a szerződés módosítás 2. 1. számú melléklete.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 139826220
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: SofMedica Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 29296574243
Postai cím: Ráth György Utca 56
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
E-mail: teodora.grigoras@sofmedica.com
Telefon: +40 213082100
Internetcím(ek): (URL) www.sofmedica.com
Fax: +40 213082180
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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): Eladó a törvényi előírásoknak megfelelő végleges Ajánlatát 2022. 04.20. napján a Vevő részére
benyújtotta. Vevő a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló összegezést 2022. május 23. napján
küldte meg azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese Eladó lett. Felek az „Adásvételi szerződés”-t (a
továbbiakban: Alapszerződés) 2022.06.30. keltezéssel megkötötték, melyet jelen szerződésmódosítással
akarategységben módosítani kívánnak a Kbt. 141.§ szabályainak betartása mellett.Az Alapszerződés célja,
200 urológiai beavatkozásra elegendő szakmai fogyóanyag beszerzése a szerződés mellékletét képező
specifikáció szerint. A kiírás szerinti mennyiség - melyre az Eladó ajánlatot tett – úgy került a Vevő által
meghatározásra, hogy 200 urológiai beavatkozásra elegendő fogyóanyag álljon rendelkezésre, azonban
az Eladó kötelezettsége abban áll, hogy a kiírás szerinti specifikációban szereplő teljes mennyiség hiba
és hiány nélkül a szerződéses ellenértékben leszállításra kerüljön, azonban nem terheli felelősség amiatt,
hogy ténylegesen 200 beavatkozás elvégezhető lesz a kiírás szerinti mennyiségből.
A kiírás szerinti mennyiségtől eltérés: -20 % lehetséges minden jogkövetkezmény nélkül.
Az Alapszerződés melléklete szerinti specifikációs tartalommal kell leszállítania az Eladónak a
fogyóanyagokat. Jelen szerződés elválaszthatatlan melléklete az eljárást megindító Ajánlattételi felhívás,
a közbeszerzési dokumentáció, az Eladó ajánlata, melynek része a megajánlott fogyóanyagok műszaki
specifikációi.
Az alapszerződés megkötését követően a Vevő szakdolgozói olyan képesítést is megszereztek, mely
képesítés birtokában más típusú beavatkozásokat is végezhetnek azokon túl, melyekre az Alapszerződés
szerinti fogyóanyagok beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása során
jogosultak voltak.
Tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérő Vevő által előre nem volt látható, hogy mikorra lesz lehetőség az
orvosszakmai beavatkozások körének bővítésére, és az sem, hogy mely szakma és milyen beavatkozás
elvégzésére szerez jogosultságot, nem állt módjában kalkulálni az újabb beavatkozás típushoz
szükségessé váló szakmai fogyóanyagokkal, ezt csak az orvosok által megszerzett jogosultságok
birtokában tudja megtenni.
A szerződés eredeti ellenértélke: nettó 127.993.320,-Ft + ÁFA (27 %) = bruttó 162.551.516,-Ft
A szerződés módosítás ellenértéke:
A szerződés módosítás ellenértéke a 10%-át nem éri el az eredeti szerződés ellenértékének 10%-át, nem
éri el az uniós értékhatárt, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik
az eredeti szerződés jellegéhez, továbbá a módosítás alapján megrendelésre kerülő termékek esetében
szintén kizárólagos forgalmazó az Eladó.
A szerződés módosítás a szakmai tartalmat módosítja, mely módosítás nem eredményezi a szerződés
ellenértékének a növekedését.
A módosított szakmai tartalom a szerződésmódosítás 1. sz. melléklete.
A szerződés módosítás az Alapszerződés ellenértékének a csökkenésével jár.
A szerződés módosítás 2. utáni ellenértéke :127.979.820,- Ft+ 27% Áfa = br. 162.534.371,- Ft
A módosítás jogalapja:
A Kbt. 141.§ (2) bek. a) és b) pont
„141. § (1) Ezen alcím rendelkezéseit alkalmazni kell a szerződés felek - vagy az erre jogosult valamelyik fél
- általi módosítására, valamint a felek jogviszonyának a szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelő
változására (a továbbiakban együtt: szerződésmódosítás).
(2) A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás
lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több
módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
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b) * szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés
értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés
jellegéhez.”
Korábbi módosítás:
A szerződés eredeti ellenértélke: nettó 127.993.320,-Ft + ÁFA (27 %) = bruttó 162.551.516,-Ft
A szerződés módosítás ellenértéke:
nettó 11.846.400,- Ft + ÁFA (27 %) = bruttó 15.044.928,-Ft
A szerződés módosítás ellenértéke a 10%-át nem éri el az eredeti szerződés ellenértékének 10%-át, nem
éri el az uniós értékhatárt, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik
az eredeti szerződés jellegéhez, továbbá a módosítás alapján megrendelésre kerülő termékek esetében
szintén kizárólagos forgalmazó az Eladó.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: Az Alapszerződés célja, 200 urológiai beavatkozásra elegendő szakmai
fogyóanyag beszerzése a szerződés mellékletét képező specifikáció szerint. A kiírás szerinti mennyiség melyre az Eladó ajánlatot tett – úgy került a Vevő által meghatározásra, hogy 200 urológiai beavatkozásra
elegendő fogyóanyag álljon rendelkezésre, azonban az Eladó kötelezettsége abban áll, hogy a kiírás
szerinti specifikációban szereplő teljes mennyiség hiba és hiány nélkül a szerződéses ellenértékben
leszállításra kerüljön, azonban nem terheli felelősség amiatt, hogy ténylegesen 200 beavatkozás
elvégezhető lesz a kiírás szerinti mennyiségből.
A kiírás szerinti mennyiségtől eltérés: -20 % lehetséges minden jogkövetkezmény nélkül.
Az Alapszerződés melléklete szerinti specifikációs tartalommal kell leszállítania az Eladónak a
fogyóanyagokat. Jelen szerződés elválaszthatatlan melléklete az eljárást megindító Ajánlattételi felhívás,
a közbeszerzési dokumentáció, az Eladó ajánlata, melynek része a megajánlott fogyóanyagok műszaki
specifikációi.
Az alapszerződés megkötését követően a Vevő szakdolgozói olyan képesítést is megszereztek, mely
képesítés birtokában más típusú beavatkozásokat is végezhetnek azokon túl, melyekre az Alapszerződés
szerinti fogyóanyagok beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása során
jogosultak voltak.
Tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérő Vevő által előre nem volt látható, hogy mikorra lesz lehetőség az
orvosszakmai beavatkozások körének bővítésére, és az sem, hogy mely szakma és milyen beavatkozás
elvégzésére szerez jogosultságot, nem állt módjában kalkulálni az újabb beavatkozás típushoz
szükségessé váló szakmai fogyóanyagokkal, ezt csak az orvosok által megszerzett jogosultságok
birtokában tudja megtenni.
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: 127993320 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
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Érték áfa nélkül: 139826220 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.188

391

Kommentár Alapítvány (19487/2022)
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: Kommentár Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: 18189199119
Postai cím: Petőfi Utca 28/A.
Város: Balatonszepezd
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8252
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Simon Ildikó Beatrix
Telefon: +36 204220465
E-mail: simon.beatrix@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://tranzit.info.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://tranzit.info.hu/
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Balatonszepezd Képzési Központ kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000830672021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Balatonszepezd Képzési Központ kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45100000-8

További tárgyak:

45110000-1
45210000-2
45223200-8
45261400-8

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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45262100-2
45262300-4
45262500-6
45311200-2
45321000-3
45324000-4
45330000-9
45331100-7
45331220-4
45410000-4
45421100-5
45421151-7
45430000-0
45442100-8
71540000-5
71541000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8252 Balatonszepezd, Petőfi u. 28/A. Hrsz.: 276/16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Ajánlatkérő a Balatonszepezd Képzési Központ projekt keretében egy max. 120 fő befogadására alkalmas,
melegítőkonyhás, új konferenciaépület kivitelezését tervezi.
Az épületben egy 274m2 alapterületű, mobilfalakkal 3 részre osztható konferenciatér ,egy 158m2 fedett terasz,
egy látványkonyhaszerűen kialakított melegítőkonyha és a hozzájuk tartozó kiszolgáló helyiségek kaptak helyet.
Az épület főbejárata az északi homlokzaton kialakított, a lobbi teréhez kapcsolódó 120 cm széles, egyszárnyú
ajtó. A parkolótól a konferenciaépületig vezető járda is egyenesen ide vezet, a bejárat közvetlen környezete
kertépítészeti eszközökkel is kiemelt. Az épület az előtető alatti átmeneti térrel szervesen kapcsolódik a
környezetéhez, a főbejárat mellett a függönyfalas homlokzati szakaszon több ponton is ki lehet lépni az épületből.
A további egyszárnyú ajtók a rendezvénytől függően biztosítják a kültéri kapcsolatot a körbefutó tornáccal és
a fedett terasszal. A főbejáratnál és a további ajtóknál is kialakítható ideiglenes szélfogó pl. hőszigetelő textil.
A melegítőkonyha részére külön bejárat tervezett. A körbefutó előtető árnyékoló és esővédő szerepe mellett
lehetővé teszi a különböző belépési pontok közötti fedett térben történő közlekedést is.
Az épület tetején 454,8 m2 extenzív zöldtető, alacsony karbantartási igényű növényzettel, pontszerű belső esővíz
elvezetéssel alakítandó ki.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, az épület szomszédságában jelenleg is folynak kivitelezési munkák,
így nyertes ajánlattevőnek heti rendszerességgel munkaszervezési egyeztetésen kell részt vennie az egyéb
kivitelezési munkákat végző vállalkozóval.
AK a 321/2015. K.r. 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a felhívásban és KD-ban, így különösen a műszaki
dokumentációban 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 AT feladata.
A közbeszerzés részletes ismertetése az AD III. kötetében (műszaki leírás) található.
(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: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
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2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos 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 244 - 642396
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: kivitelezés szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/12/06 (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: Brillbau Építész Tervező és Kivitelező Kft
Nemzeti azonosítószám: 11765923243
Postai cím: Budafoki Út 70. d.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: info@brillbau.hu
Telefon: +36 209521821
Internetcím(ek): (URL) www.brillbau.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1104367104 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás kelte: 2022.08.12.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
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Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-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:
2022/09/21 (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:

45100000-8

További tárgyak:

45110000-1
45210000-2
45223200-8
45261400-8
45262100-2
45262300-4
45262500-6
45311200-2
45321000-3
45324000-4
45330000-9
45331100-7
45331220-4
45410000-4
45421100-5
45421151-7

Kiegészítő szójegyzék

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.188

395

45430000-0
45442100-8
71540000-5
71541000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8252 Balatonszepezd, Petőfi u. 28/A. Hrsz.: 276/16.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő a Balatonszepezd Képzési Központ projekt keretében egy max. 120 fő befogadására alkalmas,
melegítőkonyhás, új konferenciaépület kivitelezését tervezi.
Az épületben egy 274m2 alapterületű, mobilfalakkal 3 részre osztható konferenciatér ,egy 158m2 fedett terasz,
egy látványkonyhaszerűen kialakított melegítőkonyha és a hozzájuk tartozó kiszolgáló helyiségek kaptak helyet.
Az épület főbejárata az északi homlokzaton kialakított, a lobbi teréhez kapcsolódó 120 cm széles, egyszárnyú
ajtó. A parkolótól a konferenciaépületig vezető járda is egyenesen ide vezet, a bejárat közvetlen környezete
kertépítészeti eszközökkel is kiemelt. Az épület az előtető alatti átmeneti térrel szervesen kapcsolódik a
környezetéhez, a főbejárat mellett a függönyfalas homlokzati szakaszon több ponton is ki lehet lépni az épületből.
A további egyszárnyú ajtók a rendezvénytől függően biztosítják a kültéri kapcsolatot a körbefutó tornáccal és
a fedett terasszal. A főbejáratnál és a további ajtóknál is kialakítható ideiglenes szélfogó pl. hőszigetelő textil.
A melegítőkonyha részére külön bejárat tervezett. A körbefutó előtető árnyékoló és esővédő szerepe mellett
lehetővé teszi a különböző belépési pontok közötti fedett térben történő közlekedést is.
Az épület tetején 454,8 m2 extenzív zöldtető, alacsony karbantartási igényű növényzettel, pontszerű belső esővíz
elvezetéssel alakítandó ki.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, az épület szomszédságában jelenleg is folynak kivitelezési munkák,
így nyertes ajánlattevőnek heti rendszerességgel munkaszervezési egyeztetésen kell részt vennie az egyéb
kivitelezési munkákat végző vállalkozóval.
AK a 321/2015. K.r. 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a felhívásban és KD-ban, így különösen a műszaki
dokumentációban 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 AT feladata.
A közbeszerzés részletes ismertetése az AD III. kötetében (műszaki leírás) található.
(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: 270
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: 1269367104
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Brillbau Építész Tervező és Kivitelező Kft
Nemzeti azonosítószám: 11765923243
Postai cím: Budafoki Út 70. d.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: info@brillbau.hu
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Telefon: +36 209521821
Internetcím(ek): (URL) www.brillbau.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
2. A szerződésmódosítás indoka:
A Vállalkozó 2022. augusztus 05-én kelt levelében kezdeményezte a szerződés módosítását, tekintettel az
alábbiakra:
A Szerződés előzményeként lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi határidő 2021.
augusztus 17. napja volt. Az ajánlattevőknek ebben az időpontban kellett megadniuk az ajánlati árat, azaz
elkészíteniük a közbeszerezés tárgyát képező építési beruházás árazott költségvetését. A Megrendelő
a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában és a szerződéstervezetben jelezte az ajánlattevőknek, hogy
feltételes közbeszerzési eljárást folytat le. A Kbt. 135.§ (12) bekezdése alapján ajánlatkérő a fedezet
rendelkezésre állását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének
feltételeként (felfüggesztő feltétel) kikötötte. A felek a szerződést 2021. december 6-án írták alá, annak
hatályba lépésére viszont csak 2021. december 10-én került sor.
Az árajánlat elkészítése óta a szerződés hatályba lépésig és a munka megkezdéséig eltelt időben az
építőipari anyagárak azonban jelentős mértékben (az inflációt is többszörösen meghaladó mértékben)
emelkedtek. A Vállalkozó az árajánlat elkészítésekor a közbeszerzési eljárás feltételessége ellenére sem
számolhatott azzal, hogy globális folyamatok - így különösen az ukrajnai háborús helyzet miatt bevezetett
gazdasági szankciók - következtében az üzemanyagok, az építőipari anyagárak, valamint az energia ára
drasztikusan emelkedik, emellett a forint árfolyamának nagymértékű gyengülése és növekvő infláció
tapasztalható, mely körülmények az árajánlattétel, de még a szerződéskötés időpontjában sem voltak
előre láthatóak. Kivitelező nyilatkozata szerint a fenti tényezők következtében a vállalkozási díj korrekciója
szükséges, mivel a szerződés teljesítése gazdaságilag észszerűtlenné vált a számára, a szerződés az eredeti
értéken nem megvalósítható.
3. A módosuló rendelkezések:
3.1. A jelen szerződésmódosítás 2. pontjában részletezett körülmények többletköltségeket okoznak, a
felek erre tekintettel megemelik a vállalkozói díjat a Vállalkozó által kimutatott és a Megrendelő által
jóváhagyott többletköltségek összegével, azaz nettó 165 000 000 forinttal. A Felek rögzítik, hogy a
kivitelezési szerződés fedezete a jelen pontban meghatározott nettó 165 000 000,- Ft tekintetében
is állami támogatás és a Megrendelő saját költségvetésének terhére rendelkezésre áll, ezen összeg
elszámolható költség. A Vállalkozó által készített kimutatás tartalmazza a szerződés hatályba lépése óta
bekövetkezett felmerülő költségeket. A jelen szerződésmódosítás tárgyát képező költségnövekményt
Megrendelő a Vállalkozó számlája ellenében a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint fizeti ki.
A fentiek alapján a Kivitelezési szerződés II.1. pontjának első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„II.1. 1. A Vállalkozót az I. pontban meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítése esetén az
alábbi egyösszegű átalánydíj (vállalkozói díj) illeti meg: nettó 1.269.367.104,-Ft.”
4.1. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás 3.1. pontjában írt módosítás megfelel a Kbt.
szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezéseinek a Kbt. 141.§ (2) bekezdése alapján, mivel a vállalkozói
díj növekedése nem éri el az eredeti szerződéses érték 15 %-át, valamint a módosítás nem változtatja meg
a szerződés általános jellegét, hiszen a beszerzés tárgya nem módosult.
A Kbt. 141. § (2) bekezdésben felsorolt együttes feltételek az alábbiak szerint teljesülnek a Szerződés
módosításának vonatkozásában:
1) Jelen módosítás eredményeként az - egybeszámítás folytán uniós értékhatárt elérő értékű - eredeti
szerződés ellenértékének növekedése (azaz nettó 165 000 000,- Ft) nem éri el az uniós értékhatárt.
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2) A fentiek alapján jelen szerződésmódosítás eredményeként az ellenérték növekedése (nettó 165 000
000,- Ft) nem éri el építési beruházás eredeti szerződéses értékének (nettó 1 104 367 104,- Ft) 15 %-át.
3) Jelen szerződésmódosítás egyúttal nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, figyelemmel
arra, hogy az eredeti szerződéses érték megnövelése a 2. pontban meghatározott indokok alapján
történik, amely indokokra tekintettel a Szerződésnek eredetileg is tárgyát képező feladatokat kell
megvalósítani, így a Szerződés általános jellege nem változik, a módosítás illeszkedik az eredeti Szerződés
jellegéhez.
4) A szerződésmódosítás a szerződés értékének változásával jár, Felek rögzítik továbbá, hogy a Kbt. 141. §
(3) bekezdésének második fordulatában rögzített tilalom nem áll fenn. A Kbt. 141. § (4), (6) bekezdésében
foglalt feltételek vizsgálata a 141. § (2) bekezdése alapján nem szükséges.
5) A Felek álláspontja szerint a Kbt. 141. § (2) bekezdése szerinti szerződésmódosításra lehetőségük nyílik,
tekintettel arra, hogy a Szerződés még hatályos, mivel a szerződés III.2. pontjában meghatározott 270 nap
teljesítési határidő a munkaterület átadásától, azaz 2021. december 10.-től számítva 2022. szeptember 10én jár le, továbbá a Szerződés teljesítése még nem fejeződött be.
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 jogcíme a Kbt. 141.§(2) bekezdése, a VII.2.1. pontban foglaltak
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: 1104367104 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1269367104 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (19707/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 14605749244
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Falucskai Zoltán
Telefon: +36 18199171
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://internet.kozut.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Melegaszfalt beszerzés - Közép-Magyarország
Hivatkozási szám: EKR001352982021
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: Makó AP Mérnökség
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):

44113620-7

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
44113620-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Nyertes ajánlattevő megajánlása szerinti átadási pont
(kiszolgálási hely).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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Jelen részben rendelkezésre álló keretösszeg nettó 10 367 542 Ft, amelynek 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget
az ajánlatkérő. Az előzetes igényfelmérésen alapuló becsült mennyiség 409 tonna, amely azonban csak
tájékoztató jellegű, a teljesítés szempontjából a keretösszeg az irányadó. Valamennyi eseti megrendelést a
szerződés időbeli hatálya alatt kell teljesíteni, a megadott egységárakon.
Nyertes ajánlattevő feladata az eseti megrendelésben meghatározott típusú és mennyiségű, az előírt műszaki
követelményeknek megfelelő minőségű melegaszfalt keverék előállítása és átadása (kiszolgálása) a 2. sz. értékelési
részszempontra tett megajánlás szerinti átadási ponton (kiszolgálási helyen). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy
az átadási pont (kiszolgálási hely) megváltoztatására a szerződés hatálya alatt kizárólag akkor van lehetőség, ha
az új átadási pont (kiszolgálási hely) Mérnökségtől mért távolsága megegyezik a 2. sz. értékelési részszempontra
megajánlott távolságértékkel vagy annál kedvezőbb (kisebb). Az aszfaltkeverék elszállítását ajánlatkérő saját
fuvareszközzel végzi.
Nyertes ajánlattevőnek az átadási ponton (kiszolgálási helyen) biztosítania kell a hitelesített mérés és a
mérlegjegy-kiadás feltételeit legalább 40 tonnáig.
A meleg eljárással készített hengerelt aszfalt-keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített „Megvalósult előírt keverési
összetétel” és Gyártástechnológiai előírás (Ld. Gépi bemérés) betartásával kell gyártani. Nyertes ajánlattevő
köteles a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani, hogy tervezett módon érvényes típusvizsgálattal és
„Megvalósult előírt keverési összetétel” dokumentációval rendelkezzen! A Típusvizsgálat vagy a „Megvalósult
előírt keverési összetétel” dokumentáció bárminemű tervezett változtatását nyertes ajánlattevő köteles
előzetesen jóváhagyatni az ajánlatkérővel. A megfelelőségi igazolás és annak dokumentálása a mindenkor
előállított aszfaltra kell, hogy vonatkozzon.
A meleg eljárással készített hengerelt aszfaltkeverékek átadáskori hőmérsékletének el kell érnie az e-UT
06.03.21:2018 Útügyi Műszaki Előírás szerinti, a hengereltaszfaltok beépítése során alkalmazott, a gyártásukhoz
használt bitumenek típusa és fokozata szerinti beépítési hőmérséklet 10 C°-al megnövelt értékét, de nem
haladhatja meg az e-UT 05.02.11:2018 Útügyi Műszaki Előírásban meghatározott, a gyártása során megengedett
legnagyobb gyártási hőmérsékletet.
Ajánlatkérő a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján előírja, hogy amennyiben az e-UT 05.02.11:2018 Útügyi
Műszaki Előírás a szerződés hatály alatt megváltozik, a jelen eljárás eredményeként megkötendő adásvételi
keretszerződés annak megfelelően módosul, az eseti megrendeléseket a megváltozott követelményeknek
megfelelően kell teljesíteni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás módosítás alatt áll, jelen eljárásban alkalmazott megnevezések, műszaki követelmények már annak
megfelelően kerültek előírásra. A módosítás hatályba lépésének pontos időpontja még nem ismert, várhatóan
2021-2022. évben kerül rá sor.
Részletek a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 060 - 156078
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: KB-2021/0000894/014/00 Rész száma: 14 Elnevezés: Makó AP Mérnökség
V.2) Az eljárás eredménye
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V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/03/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Aszfalt Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26185059443
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 138_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL) www.strabag.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 10367542 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerz.mód dátuma: 2022.07.26.
Szerz.mód jogcíme: Kbt. 141.§ (2) bek.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt
előírások tartalmazzák.
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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:
2022/09/21 (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):

44113620-7
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
44113620-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Nyertes ajánlattevő megajánlása szerinti átadási pont
(kiszolgálási hely).
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen részben rendelkezésre álló keretösszeg nettó 10 367 542 Ft, amelynek 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget
az ajánlatkérő. Az előzetes igényfelmérésen alapuló becsült mennyiség 409 tonna, amely azonban csak
tájékoztató jellegű, a teljesítés szempontjából a keretösszeg az irányadó. Valamennyi eseti megrendelést a
szerződés időbeli hatálya alatt kell teljesíteni, a megadott egységárakon.
Nyertes ajánlattevő feladata az eseti megrendelésben meghatározott típusú és mennyiségű, az előírt műszaki
követelményeknek megfelelő minőségű melegaszfalt keverék előállítása és átadása (kiszolgálása) a 2. sz. értékelési
részszempontra tett megajánlás szerinti átadási ponton (kiszolgálási helyen). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy
az átadási pont (kiszolgálási hely) megváltoztatására a szerződés hatálya alatt kizárólag akkor van lehetőség, ha
az új átadási pont (kiszolgálási hely) Mérnökségtől mért távolsága megegyezik a 2. sz. értékelési részszempontra
megajánlott távolságértékkel vagy annál kedvezőbb (kisebb). Az aszfaltkeverék elszállítását ajánlatkérő saját
fuvareszközzel végzi.
Nyertes ajánlattevőnek az átadási ponton (kiszolgálási helyen) biztosítania kell a hitelesített mérés és a
mérlegjegy-kiadás feltételeit legalább 40 tonnáig.
A meleg eljárással készített hengerelt aszfalt-keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített „Megvalósult előírt keverési
összetétel” és Gyártástechnológiai előírás (Ld. Gépi bemérés) betartásával kell gyártani. Nyertes ajánlattevő
köteles a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani, hogy tervezett módon érvényes típusvizsgálattal és
„Megvalósult előírt keverési összetétel” dokumentációval rendelkezzen! A Típusvizsgálat vagy a „Megvalósult
előírt keverési összetétel” dokumentáció bárminemű tervezett változtatását nyertes ajánlattevő köteles
előzetesen jóváhagyatni az ajánlatkérővel. A megfelelőségi igazolás és annak dokumentálása a mindenkor
előállított aszfaltra kell, hogy vonatkozzon.
A meleg eljárással készített hengerelt aszfaltkeverékek átadáskori hőmérsékletének el kell érnie az e-UT
06.03.21:2018 Útügyi Műszaki Előírás szerinti, a hengereltaszfaltok beépítése során alkalmazott, a gyártásukhoz
használt bitumenek típusa és fokozata szerinti beépítési hőmérséklet 10 C°-al megnövelt értékét, de nem
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haladhatja meg az e-UT 05.02.11:2018 Útügyi Műszaki Előírásban meghatározott, a gyártása során megengedett
legnagyobb gyártási hőmérsékletet.
Ajánlatkérő a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján előírja, hogy amennyiben az e-UT 05.02.11:2018 Útügyi
Műszaki Előírás a szerződés hatály alatt megváltozik, a jelen eljárás eredményeként megkötendő adásvételi
keretszerződés annak megfelelően módosul, az eseti megrendeléseket a megváltozott követelményeknek
megfelelően kell teljesíteni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás módosítás alatt áll, jelen eljárásban alkalmazott megnevezések, műszaki követelmények már annak
megfelelően kerültek előírásra. A módosítás hatályba lépésének pontos időpontja még nem ismert, várhatóan
2021-2022. évben kerül rá sor.
Részletek a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 140113653
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Aszfalt Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26185059443
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 138_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL) www.strabag.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
2.1. Az Eredeti Szerződés 2.1. pontja szerint:
„2.1 Eladó vállalja az alábbi táblázatban feltüntetett aszfaltkeverékeknek a megelőző közbeszerzési
eljárás ajánlati felhívásában és egyéb közbeszerzési dokumentumaiban, valamint az annak részét képező
részletes közbeszerzési műszaki leírásában és a tárgyi keretszerződésben rögzített módon történő
átadását (kiszolgálását), a tárgyi keretszerződésben foglalt egységáron, a Vevő eseti megrendeléseiben
rögzített igénye szerint, jelen adásvételi keretszerződés időbeli hatályának lejártáig.
Az átadási pont távolsága a Mérnökségtől: 36,68 km
Képzett nettó ajánlati ár (Ft): 13 199 630 Ft
KERETÖSSZEG: 10 367 542 nettó Ft, amelynek 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget a Vevő
Aszfalt típus
Nettó egységár (Ft/tonna)
AC 4 kopó (N) 50/70 37 790
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AC 8 kopó (N) 50/70 33 640
AC 8 kopó (F) 50/70 35 910
AC11 kötő (N) 50/70 27 720
AC 11 kopó (N) 50/70 31 790
AC 11 kopó (F) 50/70 34 100
AC 11 kopó (mF) PmB 25/55-65 39 950
AC 11 kopó (mF) 50/70 + modifikálószer 36 430
AC 16 alap (N) 50/70 31 060
AC 16 kötő (F) 50/70 28 660
AC 16 kötő (mI) PmB 25/55-65 35 420
AC 16 kötő (mI) 50/70 + modifikálószer 34 790
AC 16 alap-kopó (N) 50/70 31 060
AC 16 kopó (F) 50/70 32 950
AC 22 alap (N) 50/70 26 090
AC22 kötő (N) 50/70 26 710
AC 22 kötő (F) 50/70 27 970
AC 22 kötő (mF) PmB 25/55-65 32 960
AC 22 kötő (mF) 50/70 + modifikálószer 32 560„
2.2. Az Eredeti Szerződés 2.1. pontja az alábbiak szerint módosulnak (a módosított részt vastag, dőlt
kiemeléssel kerül jelölésre):
„2.1 Eladó vállalja az alábbi táblázatban feltüntetett aszfaltkeverékeknek a megelőző közbeszerzési
eljárás ajánlati felhívásában és egyéb közbeszerzési dokumentumaiban, valamint az annak részét képező
részletes közbeszerzési műszaki leírásában és a tárgyi keretszerződésben rögzített módon történő
átadását (kiszolgálását), a tárgyi keretszerződésben foglalt egységáron, a Vevő eseti megrendeléseiben
rögzített igénye szerint, jelen adásvételi keretszerződés időbeli hatályának lejártáig.
Az átadási pont távolsága a Mérnökségtől: 36,68 km
Képzett nettó ajánlati ár (Ft): 13 199 630 Ft
KERETÖSSZEG: 11 367 542 nettó Ft, amelynek 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget a Vevő
Aszfalt típus
Nettó egységár (Ft/tonna)
AC 4 kopó (N) 50/70 37 790
AC 8 kopó (N) 50/70 33 640
AC 8 kopó (F) 50/70 35 910
AC11 kötő (N) 50/70 27 720
AC 11 kopó (N) 50/70 31 790
AC 11 kopó (F) 50/70 34 100
AC 11 kopó (mF) PmB 25/55-65 39 950
AC 11 kopó (mF) 50/70 + modifikálószer 36 430
AC 16 alap (N) 50/70 31 060
AC 16 kötő (F) 50/70 28 660
AC 16 kötő (mI) PmB 25/55-65 35 420
AC 16 kötő (mI) 50/70 + modifikálószer 34 790
AC 16 alap-kopó (N) 50/70 31 060
AC 16 kopó (F) 50/70 32 950
AC 22 alap (N) 50/70 26 090
AC22 kötő (N) 50/70 26 710
AC 22 kötő (F) 50/70 27 970
AC 22 kötő (mF) PmB 25/55-65 32 960
AC 22 kötő (mF) 50/70 + modifikálószer 32 560
VII.2.2) A módosítás okai
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Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A Szerződésmódosítás közbeszerzési-jogi szempontú indokolása
Felek rögzítik, hogy a keretösszeg módosításra a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt feltételek
maradéktalan betartása mellett kerül sor.
„A Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján a szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata
nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az
ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek
egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének
10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés
jellegéhez.”
Ezen feltételek egyikébe sem ütközik az Eredeti Szerződés módosításával összefüggésben a Keretösszeg
megemelése, tekintettel az alábbi körülményekre:
a) az Eredeti Szerződés keretösszegének (ellenértékének) növekedése nem éri el az uniós értékhatárt. [A
Kbt. 141. § (2) bekezdés a) pontjában megjelölt, jelen szerződésre vonatkozóan, árubeszerzés esetén, az
uniós értékhatár 75.245.700 forint (215.000 euró), tekintettel arra, hogy a Közbeszerzési Hatóság 2022.
június 9. napján közzétett útmutatója (továbbiakban: Útmutató) alapján a szerződés módosításakor
irányadó uniós értékhatárt kell figyelembe venni].
b) az Eredeti Szerződés keretösszegének növekedése nem éri el az Eredeti Szerződés értékének a 10
%-át, mert a 10.367.542,-Ft keretösszeg 10 %-a 1.036.754,2,- Ft, így a 10%-os növekedés 11 404 296,2,Ft-ot jelentene, viszont az Eredeti Szerződés keretösszegének – jelen 1. sz. módosítás eredményeként
– megnövelt összege 11 367 542,-Ft, ami 1.000.000,-Ft–os növekedés az Eredeti Szerződés szerinti
összeghez képest.
c) Felek rögzítik továbbá, hogy a módosítás egyáltalán nem érinti az Eredeti Szerződés általános
jellegét, az változatlan tartalmú maradt, és a módosítás teljes egészében illeszkedik az Eredeti Szerződés
jellegéhez, hiszen a feladatok elvégzésének feltételei nem változtak, azok érintetlenek maradtak.
Az Eredeti Szerződés 24 hónapos időbeli hatálya 2024. március 16. napján telik le. Jelenleg mindössze
319.996,-Ft összegű keret áll rendelkezésre, mivel a keretösszegből eddig 10.047.546,-Ft összeg már
lehívásra került.
Ennek következtében az Eredeti Szerződés időbeli hatálya alatt nem áll rendelkezésre elegendő összeg
Megrendelő számára, hogy további aszfaltkeverékeket rendelhessen meg.
A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött
szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló
aktív útmutatóját és korábbi iránymutatásait figyelembe véve, az alábbiak szerint kerül sor a szerződés
keretösszegének emelésére:
Az Eredeti Szerződés keretösszegének növekedése nem éri el a keretösszegből lehívásra került összeg
10%-át. Az eddig lehívott keretösszeg 10.047.546,-Ft, amelynek 10 %-a 1.004.754,6,- Ft.
Előbbi összegeket és az útmutatóban foglaltakat figyelembe véve, a keretösszeg növekedése (1.000.000,Ft) nem éri el a már lehívásra került ellenszolgáltatás 10%-át (1.004.754,6,-Ft). Mivel a módosítás összege
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nem haladja meg ezt az összeget, így jelen 1.sz. Szerződésmódosítás a Kbt.-ben és az útmutatóban
foglaltaknak megfelel.
A fentebb részletesen bemutatott körülmények és indokok alapján az Eredeti Szerződés keretösszegének
(ellenértékének) módosítása/növekedése a Felek álláspontja szerint mindenben megfelel a Kbt. és az
útmutató vonatkozó rendelkezéseinek.
Feleknek az Eredeti Szerződés keretösszegének (ellenértékének) módosítása kapcsán nem kell vizsgálniuk
a Kbt. 141. § (4) és (6) bekezdésében foglalt feltételek fennállását, illetve igazolniuk sem kell az azoknak
való megfelelést, tekintettel arra, hogy a Kbt. nem állít fel hierarchiát a jogalapok között, így azokat
bármilyen sorrendben vizsgálhatja ajánlatkérő.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett
tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 10367542 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 11367542 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (20241/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 14605749244
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Falucskai Zoltán
Telefon: +36 18199171
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Burkolatjel-festés 2021-2024
Hivatkozási szám: EKR000211572021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233221-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Burkolatjel-festés 2021-2024 – M7, M70, M76, M8
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233221-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2 A teljesítés fő helyszíne: M7, M70, M76, M8 számú gyorsforgalmi utak Ajánlatkérő által
kezelt szakaszai
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
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A keretszerződés szerinti feladat útburkolati jel eltávolítása, felújítása, új jel létesítése a teljesítési hely szerinti
közutakon, Ajánlatkérő eseti megrendeléseiben foglaltaknak megfelelően, az alábbi keretösszeg erejéig: nettó
447 593 357 Ft.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ra vállal megrendelési kötelezettséget.
Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (321 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 részleteket az eljárást megindító közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 156 - 411164
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 9 Rész száma: 9 Elnevezés: Burkolatjel-festés 2021-2024 – M7, M70, M76, M8
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/07/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Alfa-Girod Forgalomtechnikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10235746208
Postai cím: Fehérvári Út 75
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: Magyarország
E-mail: feher.gabor@alfa-girod.hu
Telefon: +36 309475435
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Road-Piktor Forgalomtechnikai Útjelfestő Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11983820220
Postai cím: Napsugár Utca 41.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
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Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: info@roadpiktor.hu
Telefon: +36 302887387
Internetcím(ek): (URL) www.roadpiktor.hu
Fax: +36 92511481
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Heoscont Hungária Termelési és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11131009208
Postai cím: Külső-Veszprémi Út 50/B
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: Magyarország
E-mail: janyoki@heoscont.hu
Telefon: +36 704318346
Internetcím(ek): (URL) www.heoscont.hu
Fax: +36 96514845
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: 447593357 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerz.mód dátuma: 2022.08.31.
Szerz.mód jogcíme: Kbt. 141.§ (6) bek.
VII.2.1) A módosítások ismertetése pont folytatása:
A Szerződés 14.2. pontja az alábbiak szerint egészül ki:
14.2. Jelen szerződés módosítására a Felek kizárólag a Kbt. vonatkozó rendelkezései szerint, írásban
jogosultak. Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban,
így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a
szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás.
Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen
írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles
értesíteni.
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: 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:
2022/09/21 (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):

45233221-4
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233221-4
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2 A teljesítés fő helyszíne: M7, M70, M76, M8 számú gyorsforgalmi utak Ajánlatkérő által
kezelt szakaszai
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A keretszerződés szerinti feladat útburkolati jel eltávolítása, felújítása, új jel létesítése a teljesítési hely szerinti
közutakon, Ajánlatkérő eseti megrendeléseiben foglaltaknak megfelelően, az alábbi keretösszeg erejéig: nettó
447 593 357 Ft.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ra vállal megrendelési kötelezettséget.
Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (321 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 részleteket az eljárást megindító közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
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VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 447593357
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Road-Piktor Forgalomtechnikai Útjelfestő Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11983820220
Postai cím: Napsugár Utca 41.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: info@roadpiktor.hu
Telefon: +36 302887387
Internetcím(ek): (URL) www.roadpiktor.hu
Fax: +36 92511481
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Heoscont Hungária Termelési és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11131009208
Postai cím: Külső-Veszprémi Út 50/B
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: Magyarország
E-mail: janyoki@heoscont.hu
Telefon: +36 704318346
Internetcím(ek): (URL) www.heoscont.hu
Fax: +36 96514845
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Alfa-Girod Forgalomtechnikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10235746208
Postai cím: Fehérvári Út 75
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: Magyarország
E-mail: feher.gabor@alfa-girod.hu
Telefon: +36 309475435
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződés 5.6. pontja az alábbiak szerint módosul:
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„Vállalkozó anyagok szállítása esetén a Megrendelő által igazolt szállítólevelet köteles a számlájához
csatolni. Egyéb beszerzés
esetében (pl. szolgáltatások, eszközök) Megrendelő a szerződésszerű teljesítés elismerése esetén a
teljesítésről, teljesítési igazolást
állít ki és küld meg elektronikusan (e-mailben) a Vállalkozó részére, amelyet Vállalkozó köteles a számlához
csatolni.”
A Szerződés 5.7. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a teljesítési igazolás birtokában jogosult (és egyben
köteles) a mindenkor hatályos
Áfatv. szerinti határidőben a számláját kiállítani, a Megrendelő nevére és székhelyére.”
A Szerződés 5.10. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Megrendelő rendszere képes befogadni elektronikus számlát (a továbbiakban: E-számla) is, ezért
amennyiben a Vállalkozó rendszere
azt lehetővé teszi, a Vállalkozó a számláját elsődlegesen e-számla formában köteles benyújtani a
Megrendelő részére, amely eszámlával szemben a Megrendelő az alábbi feltételeket, követelményeket
támasztja:
az e-számlát a NAV-ajánlásnak megfelelő xml-formátumban kell benyújtani, amely tartalmazza a számla
kötelező tartalmi
elemein kívül a Megrendelő SAP megrendelés azonosítóját is;
az e-számlához az elválaszthatatlan mellékleteket elektronikusan (szkennelve) kell csatolni, és a számlával
egyidőben megküldeni;
az e-számlát a mellékletekkel együtt a Megrendelő következő elektronikus címére kell benyújtani/
megküldeni: eszamla@mkifu.hu
az e-számlának a Kbt. 27/A. § szerint meg kell felelni az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az
Európai Bizottság
által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistájának.”
A Szerződés 5.12. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Amennyiben a Vállalkozónak nincs módja e-számla kiállítására - vagy az e-számla nem felel meg a
Megrendelő által előírt kritériumoknak -, úgy a Vállalkozó a számlát a hagyományos módon (elsősorban
nyomatott formátumban) köteles kiállítani, amely esetben a számlát a szükséges mellékletekkel együtt a
Megrendelő nevére és székhelyére kell megküldeni.”
A Szerződés 7.4.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
Vállalkozó köteles egyeztetni a Megrendelővel minden ellenőrzés és vizsgálat időpontját és helyét a
Szerződés előírásai alapján. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek továbbítani a vizsgálat eredményeit
hivatalosan igazolt példányokban. Ha az előzetesen egyeztetett helyen és időben a feltételek nincsenek
meg az ellenőrzésre vagy vizsgálatra, illetve azok eredménye alapján nem felel
meg a szerződésnek, a Megrendelőnek jogában áll azokat elutasítani. Az ilyen elutasításról az okok
megjelölésével a Vállalkozót azonnal értesíteni kell. A megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a
munkákat szúrópróbaszerűen a Megrendelő vagy megbízottja is ellenőrizhesse.
A Szerződés 10.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
A biztosíték nyújtható visszavonhatatlan és feltétel nélküli, legalább a jótállási határidő leteltét követő
30 napig érvényben maradó (lehívható) bank vagy biztosító által vállalt garancia, vagy banki kézfizető
kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó
kötelezvény formájában, vagy a Megrendelőnek az általa megadott számlaszámra óvadékként történő
átutalással is. Átutalás esetén az átutalás közleményében fel kell tüntetni a beazonosíthatóságot szolgáló
adatokat
és a jogcímet. („Burkolatjel-festés 2021-2024. (KB-2021/0000844/009/00) 9. rész” megjegyzéssel ellátva.)”
A Szerződés 10.3.1. pontja szerinti felsorolás az alábbiak szerint módosul:
„A bankgarancia nyilatkozat/kötelezvény további, fentieken túli kötelező tartalmi elemei:
• Megbízó (Vállalkozó) neve, székhelye,
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• bankgaranciát/kötelezvényt adó pénzintézet/biztosító neve, székhelye,
• bankgarancia/kötelezvény kedvezményezettjeként a megrendelőt kell megnevezni,
• közbeszerzési eljárás, szerződés megnevezése, mellyel kapcsolatban a biztosítékot adják,
• szerződés kelte,
• szerződés tárgya
• szerződés azonosítója,
• ha Közös ajánlattevő, akkor az egyetemleges felelősség nyilatkozata
• biztosíték összege (felhívásban meghatározottak szerint),
• kifizetési határidő (mely nem lehet több mint 5 banki nap),
• biztosíték kezdő napja
• biztosíték lejárata (jótállási biztosíték a jótállási időszak lejártát követő 30 napig érvényes),
• azt, hogy a garancia/kötelezvény feltétel nélküli és visszavonhatatlan,
• azt, hogy a garancia/kötelezvény a Vállalkozó szerződésben foglalt jótállási kötelezettségeinek
biztosítékául szolgál
• továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a kedvezményezett első igénybejelentésére kifogás és
vita nélkül a garancia/kötelezvény összeghatáráig bármilyen összeget, vagy összegeket kifizetnek a
kedvezményezettnek anélkül, hogy a követelés alapját,
vagy indokát bizonyítania kellene.
• azt hogy az igénybejelentés benyújtható a számlavezető bankjukon keresztül is az aláírások
számlavezető bank általi igazolásával.
• azt hogy a garanciából származó igények - a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül — nem
engedményezhető, nem ruházható át, nem zálogosítható el, és más módon sem köthető le biztosítékul.”
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: Szerződő Felek rögzítik, hogy a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (Ktv.)
és – többek között – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), illetve az
egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében az illetékes ágazati miniszteri feladatok ellátásáról
szóló 495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet alapján 2021. június 14. napján, 2021/S 113-298194 számon, „A
gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésének és felújításának, valamint üzemeltetésének és fenntartásának
feladatai koncessziós szerződés keretében” tárgyban a TED hirdetménykezelő rendszerben közzétett
koncessziós beszerzési eljárásban (továbbiakban: Koncessziós Eljárás) nyertes ajánlattevő (továbbiakban:
Koncesszor) és a Magyar Állam között 2022. május 17. napján koncessziós szerződés (a továbbiakban:
Koncessziós Szerződés) jött létre, az abban meghatározott gyorsforgalmi utak fejlesztésének és
felújításának, valamint üzemeltetésének és fenntartásának feladatai tárgyban.
4. A Koncessziós Szerződés részét/mellékletét képező üzletág-átruházási megállapodás (a továbbiakban:
Megállapodás) értelmében, Jogelőd a gyorsforgalmi úthálózathoz kapcsolódó közútkezelői (üzemeltetői,
fenntartási, karbantartási, rekonstrukciós, fejlesztési és felújítási) tevékenységét a közútkezelői
tevékenység ellátásának biztosításához szükséges eszközökkel, vagyonnal, munkavállalókkal és egyéb
jogokkal (így különösen vagyoni értékű jogokkal, szerződésekkel), kötelezettségekkel és vagyonelemekkel
együtt (a továbbiakban együttesen: Üzletág) a Koncesszor, illetve a Koncesszor által megalapításra
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kerülő koncessziós társaság (a továbbiakban: Koncessziós Társaság) részére üzletág-átruházás keretében,
tervezetten 2022. 09. 01. napjától (a továbbiakban: „Átszállás időpontja”) kezdődő hatállyal átadja
4.1. Jogelőd az Átszállás időpontjáról legkésőbb az azt megelőző 5 munkanappal korábban írásban
(elektronikus módon cégkapun keresztül) értesíti Vállalkozót.
II. A módosítás alapjául szolgáló jogszabályok
1. A Kbt. 139.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatkérőként szerződő fél személyében
bekövetkező jogutódlás nem irányulhat a Kbt. alkalmazásának megkerülésére.
2. A Kbt. 141. § (6) bekezdése értelmében 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
• 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;
• a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
• a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest
jelentős új elemre terjeszti ki.
A jelen módosító okirat alapján megállapítható, hogy az Ajánlatkérő adataiban történő változás nem
minősül olyan feltételnek, amely, ha szerepelt volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban,
az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett
másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A Szerződés ellenértéke ezzel összefüggésben nem
változik, az ajánlattevői kötelezettségek új elemre nem terjednek ki.
3. A Kbt. 2.§ (8) bekezdése értelmében a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésekre az e
törvényben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
rendelkezéseit, különösen a Ptk. 6:208-210.§-ait kell alkalmazni.
4. A Ptk. 6:208. § (1)-(2) bekezdése értelmében a szerződésből kilépő, a szerződésben maradó és a
szerződésbe belépő fél megállapodhatnak a szerződésből kilépő felet megillető jogok és az őt terhelő
kötelezettségek összességének a szerződésbe belépő félre történő átruházásáról. A szerződésbe belépő
felet megilletik mindazon jogok, és terhelik mindazon kötelezettségek, amelyek a szerződésből kilépő
felet a szerződésben maradó féllel szemben a szerződés alapján megillették és terhelték. A szerződésbe
belépő fél nem jogosult beszámítani a szerződésből kilépő félnek a szerződésben maradó féllel szemben
fennálló egyéb követelését. A szerződésben maradó fél nem jogosult beszámítani a szerződésből kilépő
féllel szemben fennálló egyéb követelését.
5. A Jogelőd és a Jogutód kijelentik, hogy a gyorsforgalmi úthálózathoz kapcsolódó üzletág átruházás
megfelel a Kbt. 139. § (3) bekezdésében foglaltaknak. Ezzel összefüggésben Jogutód kijelenti, hogy a
Kbt. 5.§ (4) bekezdése alapján a Szerződés teljesítése során a Kbt. szabályait önkéntesen alkalmazza, és a
Szerződést - annak lejártáig - a Kbt. előírásaival összhangban teljesíti.
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: 447593357 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 447593357 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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MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (20267/2022)
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: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK05103
Postai cím: Nádor u. 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kati Eszter
Telefon: +36 14281629
E-mail: kati.eszter@mfb.hu
Fax: +36 14281732
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mfb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mfb.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közvetítői szerződés „MFB Pont” elnevezésű értékesítési pontok kialakítására és üzemeltetésére,
továbbákiemelt közvetítői és pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtására.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
66150000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Közvetítői szerződés „MFB Pont” elnevezésű értékesítési pontok kialakítására és üzemeltetésére,
továbbákiemelt közvetítői és pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtására.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

66150000-6
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NUTS-kód: HU11, HU12, HU21, HU22, HU23, HU31, HU32, HU33 A teljesítés
fő helyszíne: Bp,Pest,Fejér,Komárom-Esztergom,Veszprém,Győr-MosonSopron,Vas,Zala,Baranya,Somogy,Tolna,BAZmegye,Heves,Nógrád,Hajdú-Bihar,SzabolcsSzatmár-Bereg,Bács-Kiskun,Békés,Csongrád,Jász-Nagykun-Szolnok megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
MFB Pontok kialakítása az ajánlattevő és az MFB Zrt.
együttműködésében, ennek keretében szolgáltatásnyújtás az MFB részére, amelynek tartalma:
Ajánlattevő a közvetítői szerződés keretében teljes körűen biztosítja az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
(atovábbiakban:
„MFB”) részére a lentiekben kifejtett ütemezés és feltételrendszer szerint és legalább 200 db(+ maximum 20 db)
„MFB Pont”
elnevezésű értékesítési pont kialakításához és fenntartásához szükségesszemélyi, tárgyi, infrastrukturális és a
dokumentáció
részeként rendelkezésre bocsátott feladatleírásbanmeghatározott feladatok végzéséhez szükséges egyéb
feltételeket, mely MFB
Pontokon keresztül azMFB - részben az Európai Uniós forrásból származó -, (nagyságrendileg 300 milliárd forint)
hitel típusú
(adott esetben vissza nem térítendő támogatással kombinált) pénzügyi eszköz, valamint az MFB sajátforrású
termékei
kihelyezését tervezi a tervek szerint legalább 12 000 db mikro- kis és középvállalkozásszámára. A kihelyezendő
hitelek új
kifolyósításúaknak kell lenniük, azaz nem jelenthetik meglévő hitelek újbólifinanszírozását.
A szerződés teljesítése során Ajánlatkérő (Szerződéses feltételként) előírja a minimálisan elvárt MFB Pontot
biztosító fiókszám
valamint létszám megoszlását:
- Szerződéskötéstől számított 30 napon belül: Budapesten legalább 1 db és minden megyei jogú városban
legalább 1-1 db fiók,
valamint fiókonként legalább 1 fő középfokú iskolai végzettséggel és 3 év mikro-,kis és középvállalkozás
finanszírozásában
munkatapasztalattal rendelkező szakértővel és fiókonként legalább 1 fő felsőfokú iskolai (egyetem vagy főiskola)
végzettséggel
és 5 év mikro-, kis és középvállalkozásfinanszírozásában vezetői munkatapasztalattal rendelkező szakértővel;
- Szerződéskötéstől számított 180 napon belül: további legalább 176 db fiók, valamint fiókonként legalább 1 fő
középfokú iskolai
végzettséggel és 3 év mikro-, kis és középvállalkozás finanszírozásában munkatapasztalattal rendelkező
szakértővel.
Az MFB Pontoknak helyet adó fiókokat az alábbi feltételek mindegyikének biztosításával kell kialakítani:
- Az MFB Pontokat úgy kell kialakítani, hogy azok a 134 nem megyei jogú város besorolású - közép-magyarországi
régión kívülijárásközpontok
legalább 90 %-ában kerüljenek kialakításra.
- A III. kategóriájú (minimálisan ügyfél tájékoztatást, ügyfélérdeklődést kezelő) MFB Pontok aránya legfeljebb60 %
legyen.
Ajánlattevőnek biztosítania szükséges, hogy saját vagy bérelt üzlethelyiségeiben (kirendeltségeiben), az
Ajánlatkérő által
meghatározott feltételek szerint kialakításra kerülő és működő „MFB Pontokon” az MFB Zrt., mint alapok alapját
végrehajtó
szervezet által kezelt Európai Uniós források, valamint az MFB saját termékei az ügyfelek részére teljes körűen
elérhetővé
váljanak. Az Ajánlatkérő nem biztosít kizárólagos jogot az említett Európai Uniós források és az MFB saját
hiteleinek
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közvetítésére. Fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a későbbiekben felmerülő további értékesítési pontok
kialakításának
szükségessége és igénye esetén, azokat külön közbeszerzési eljárás keretében valósítsa meg.
Ajánlattevő által végzendő feladatok általánosan meghatározva:
- Információ biztosítás és az MFB Pontokon elérhető termékekkel kapcsolatos pályázati tanácsadás a potenciális
ügyfélkör
részére, különös tekintettel a Széchenyi 2020 program visszatérítendő forrásai és kombinált termékei
tekintetében,
- Információ biztosítása a potenciális ügyfélkör gazdasági tevékenységéről és pályázati igényeiről az MFB Zrt.
részére,
- A hitelezési és EU forráskezelési folyamat eljárási rendeknek megfelelő lebonyolítása,
- Teljes együttműködés a marketing, kommunikációs, oktatási és vizsgáztatási tevékenységben,
- Az „MFB Pontok tevékenysége feletti ellenőrzési tevékenységben történő teljes együttműködés, az ellenőrzések
tűrése,Ügyfélpanaszok kezelése.
A részletes feladat-meghatározást a 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: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/06/29 (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP, VEKOP, EFOP
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 137 - 281456
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Közvetítői szerződés ’MFB Pont’ elnevezésű értékesítési pontok
kialakítására és üzemeltetésére,továbbákiemelt közvetítői és pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtására
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/06/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: OTP Bank Nyrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nádor u. 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: MKB Bank Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci u. 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1056
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Gránit Bank Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lechner Ödön fasor 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1095
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kelenhegyi út 39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
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: 33476855000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az V.2.4.) pont szerinti érték a 2017/S 137-281456 számú, eljárás eredményéről szóló tájékoztató
hirdetmény II.1.7) pontjában megadott végleges összérték, melyből a becsült érték a Kbt. 17. § (3)
bekezdés b) pontja alapján -az első 48 hónapra számított kumulált közvetítői díj- nettó 14 913 000 000
HUF.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
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VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) és (5)
bekezdése alapján a kérelem a jogsértésnek a kérelmező
tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés
esetében pedig a jogsértésnek a kérelmezőtudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A
jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (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):

66150000-6
Fő szójegyzék

Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:

66150000-6

Kiegészítő szójegyzék
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NUTS-kód: HU11, HU12, HU21, HU22, HU23, HU33, HU32, HU31 A teljesítés fő helyszíne:
Bp.,Pest,Fejér,Komárom-Esztergom,Veszprém,Győr-Moson-Sopron,Vas,Zala,Baranya, Somogy,Tolna,BAZ,
Heves, Nógrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Békés,Csongrád
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
MFB Pontok kialakítása az ajánlattevő és az MFB Zrt. együttműködésében, ennek
keretében szolgáltatásnyújtás az MFB részére, amelynek tartalma:
Ajánlattevő a közvetítői szerződés keretében teljes körűen biztosítja az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.(a
továbbiakban:
„MFB”) részére a lentiekben kifejtett ütemezés és feltételrendszer szerint és legalább 200db(+ maximum
20 db) „MFB Pont”elnevezésű értékesítési pont kialakításához és fenntartásához szükségesszemélyi, tárgyi,
infrastrukturális és a dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott feladatleírásbanmeghatározott feladatok
végzéséhez szükséges egyéb feltételeket, mely MFB Pontokon keresztül az MFB- részben az európai uniós
forrásból származó -, (nagyságrendileg 300 milliárd forint) hitel típusú(adott esetben vissza nem térítendő
támogatással kombinált) pénzügyi eszköz, valamint az MFB saját forrású termékei kihelyezését tervezi a tervek
szerint legalább 12 000 db mikro-, kis- és középvállalkozás számára. A kihelyezendő hitelek új kifolyósításúaknak
kell lenniük, azaz nem jelenthetik meglévő hitelek újbóli finanszírozását.
A szerződés teljesítése során Ajánlatkérő (Szerződéses feltételként) előírja a minimálisan elvárt MFB Pontot
biztosító fiókszám valamint létszám megoszlását:
- Szerződéskötéstől számított 30 napon belül: Budapesten legalább 1 db és minden megyei jogú városban
legalább 1-1 db fiók,
valamint fiókonként legalább 1 fő középfokú iskolai végzettséggel és 3 év mikro-,kis-és középvállalkozás
finanszírozásában
munkatapasztalattal rendelkező szakértővel és fiókonként legalább
1 fő felsőfokú iskolai (egyetem vagy főiskola) végzettséggel és 5 év mikro-, kis- és középvállalkozás
finanszírozásában vezetői
munkatapasztalattal rendelkező szakértővel,
- Szerződéskötéstől számított 180 napon belül: további legalább 176 db fiók, valamint fiókonként legalább 1 fő
középfokú iskolai
végzettséggel és 3 év mikro-, kis és középvállalkozás finanszírozásában munkatapasztalattal rendelkező
szakértővel.
Az MFB Pontoknak helyet adó fiókokat az alábbi feltételek mindegyikének biztosításával kell kialakítani:
- Az MFB Pontokat úgy kell kialakítani, hogy azok a 134 nem megyei jogú város besorolású - közép-magyarországi
régión kívüli
-járásközpontok legalább 90 %-ában kerüljenek kialakításra,
- A III. kategóriájú (minimálisan ügyfél tájékoztatást, ügyfél érdeklődést kezelő) MFB Pontok aránya legfeljebb 60
% legyen.Ajánlattevőnek biztosítania szükséges, hogy saját vagy bérelt üzlethelyiségeiben (kirendeltségeiben), az
Ajánlatkérő által
meghatározott feltételek szerint kialakításra kerülő és működő „MFB Pontokon” az MFB Zrt.,mint alapok alapját
végrehajtó
szervezet által kezelt európai uniós források, valamint az MFB saját termékei az ügyfelek részére teljes körűen
elérhetővé
váljanak. Az Ajánlatkérő nem biztosít kizárólagos jogot az említett európai uniós források és az MFB saját
hiteleinek
közvetítésére. Fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a későbbiekben felmerülő további értékesítési pontok
kialakításának
szükségessége és igénye esetén, azokat külön közbeszerzési eljárás keretében valósítsa meg.
Ajánlattevő által végzendő feladatok általánosan meghatározva:
- Információ biztosítás és az MFB Pontokon elérhető termékekkel kapcsolatos pályázati tanácsadás a potenciális
ügyfélkör
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részére, különös tekintettel a Széchenyi 2020 program visszatérítendő forrásai és kombinált termékei
tekintetében,
- Információ biztosítása a potenciális ügyfélkör gazdasági tevékenységéről és pályázati igényeiről az MFBZrt.
részére,
- A hitelezési és EU forráskezelési folyamat eljárási rendeknek megfelelő lebonyolítása
- Teljes együttműködés a marketing, kommunikációs, oktatási és vizsgáztatási tevékenységben,
- Az „MFB Pontok tevékenysége feletti ellenőrzési tevékenységben történő teljes együttműködés, az ellenőrzések
tűrése,Ügyfélpanaszok kezelése
A részletes feladat-meghatározást a 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: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/06/29 (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: 39506497355
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: OTP Bank Nyrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nádor u. 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: MKB Nank Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1056
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Gránit Bank Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lechner Ödön fasor 8.
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Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1095
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. sz.módosítás:2017.12.29.
A Közvetítői Szerződésben lefektetett feladatokhoz kapcsolódó finanszírozás új forrással
(EFOP)valókiegészítése. A módosítás
költségvonzata nettó 29 642 355 Ft. Az MFB Pont Irányító Testületek összevonása.A Közvetítői
Szerződésben egyes fogalmak
pontosítása.
2. sz. módosítás:2018.07.31.
A GDPR 28. cikkében meghatározottaknak megfelelően a Szerződés 14.2 Adatkezelés pontját kiegészítésre
került az
adatfeldolgozási tevékenység részletes szabályaival.
3. sz. módosítás:2018.12.19.
A Szerződés 8.1.1. a) pont (i) alpontjában foglalt, az 1. kategóriájú MFB Pontok üzemeltetéséhez
kapcsolódóhavi bruttó
fenntartási díj számítására vonatkozóan megállapításra került, hogy a bruttó fenntartási díj összege a
hatályos ÁFA törvénynek
megfelelő módon történő nettósítást követően nem egyezik meg a Szerződésben rögzített bruttó 360 000
HUF összeggel, azaz a
számítást követően nettó 283 465 HUF + 76 536 HUF Áfa, azaz bruttó 360 001 HUF összeg lesz. A
szerződésmódosítás
keretében az 1. kategóriájú MFB Pontok fenntartásához kapcsolódó fenntartási díj mértéke bruttó 359 999
HUF/hónap/MFB Pont
(azaz bruttó háromszázötvenkilencezer-kilencszázkilencvenkilenc forint/hónap/MFB Pont) összegben
került megállapításra. A
szerződésmódosítás eredményeként a szerződés ellenértéke 1 332 HUF-tal csökken.
4. sz. módosítás: 2020.12.8.
Magyar Nemzeti Bank (MNB) mint felügyelet, kezdeményezte az NHB Bank felszámolását. NHB Bank
„f.a.” (a
Szerződésmódosítást megelőzően mint Közvetítő 4) és a Közvetítők között a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény
139. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződésátruházásra vonatkozó megállapodás jött létre, mely
alapján az NHB Bank "f.a."
a továbbiakban nem szerződő fél.
5.sz. módosítás:2021.02.25.
A közvetítői szerződés hatályának kiterjesztése a REACT-EU Pénzügyi Eszköz, ezen belül a GINOP 9.
prioritás pénzügyi
eszközeinek végrehajtására. A módosítással járó értéknövekedés nettó 6 000 000 000 Ft.
6. sz. módosítás:2021.04.09.
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A Közvetítői szerződés 14.2. (Adatkezelés) pont e) bekezdésének módosításával a lehetőség
megteremtése arra, hogy az MFB
Zrt. auditálása mellett, meghatározott feltételek betartása mentén a közvetítők saját online rendszereiket
is használhassák a
pénzügyi eszközök végrehajtása során.
7.sz. módosítás:2022.09.05.
- Forgalmi Előrejelzés, Negyedéves Beszámoló, Indikatív Lehívási ütemterv és ahhoz kapcsolódó
rendelkezések, melléklet törlése;MFB Pont Irányító Testület ülésezési rendszerességének pontosítása
legalább havonkénti rendszerességre; a Konzorcium Irányító Testület felé történő tájékoztatási
(beszámolási) kötelezettsége a Közvetítő pénzügyi és szakmai előrehaladásáról és teljesítményéről,
valamint a Kihelyezési Tervben meghatározott terv-és tényadatok közötti 20 % vagy azt meghaladó
mértékű (negatív) eltérésről való kiegészítés;a Közvetítői szerződés 2. számú mellékletének (Negyedéves
beszámoló mintája) törlése.
Amennyiben a Szerződés jelen Szerződésmódosítással érintett rendelkezései a módosított tartalommal
kerültek volna meghatározásra a közbeszerzési dokumentumokban, az nem tette volna lehetővé más
gazdasági szereplők részvételét a közbeszerzési eljárásban, illetve nem tette volna lehetővé a nyertes
ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét. Továbbá a Szerződésmódosítás nem változtatja meg a
Felek közötti gazdasági egyensúlyt és nem jelent az eredeti Szerződésben foglalt ajánlattevői
kötelezettségekhez képest
lényeges változást. Erre tekintettel a Szerződésmódosítás tekintetében a Kbt. 141. § (6) bekezdésében
foglalt feltételek
fennállnak.
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 7. sz. szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján került sor, a
szerződésmódosítási jogcímnek való megfelelés indokolását a VII.2.1.) pont tartalmazza.
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: 39506497355 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 39506497355 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Országos Vízügyi Főigazgatóság (20245/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: 15796019241
Postai cím: Márvány Utca 1/d
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Boros András Zoltán
Telefon: +36 12254400
E-mail: kozbeszerzes@ovf.hu
Fax: +36 12012482
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ovf.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: OVF - VKI - hajók szállítása
Hivatkozási szám: EKR000279402021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
34510000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: OVF - VKI - hajók szállítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

32321200-1

További tárgyak:
34521000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221,HU311,HU312,HU333 A teljesítés fő helyszíne: Kiskörei Szakaszmérnökség, 3384 Kisköre,
Tisza II. vízlépcső,
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 9021 Győr, Árpád út 28-32.
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Folytatás a II.2.14) További információ pontban
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
„A KEHOP-1.1.0-15-2016-00002 azonosítószámú VKI monitoring projekt megvalósítása érdekében adásvételi
szerződés keretében a vízrajzi szolgálat által használt mérőhajók szállítása”
Nyertes AT feladata a biztonsági előírásoknak megfelelő és a különböző mérések végzésére alkalmas, a vevői
követelményekben meghatározott
- 1 db I. méretű - a hajózható, nagy vízfolyásokon és tavakon végzendő mérések végrehajtására alkalmas - nagy
hajó szállítása;
- 1 db az I. méretű hajó szállítására alkalmas utánfutó szállítása;
- 1 db vízi drón szállítása, oktatással egybekötött próbaüzem lebonyolítása;
- 1 db II. méretű - a közepes vízfolyásokon és állóvizeken végzendő mérések végrehajtására alkalmas - közepes
hajó szállítása;
- 1 db a II. méretű hajó szállítására alkalmas utánfutó szállítása;
- 1 db III. méretű - a közepesnél kisebb vízfolyásokon és állóvizeken, szelvénykötél mentén végzendő mérések
végrehajtására alkalmas - kicsi hajó szállítása;
- 1 db a III. méretű hajó szállítására alkalmas utánfutó szállítása. A nyertes ajánlattevő által szállítandó hajóknak
meg kell felelniük a szolgálati célú kishajókra vonatkozó hatályos magyar jogszabályoknak. Az I. – II. hajóosztályba
tartozó hajótípusoknak rendelkezniük kell Budapest Főváros Kormányhivatala által kibocsátott típus jóváhagyási
bizonyítvánnyal szolgálati célú használatra, amelyet a szállítás során mellékelni kell. A szállítandó vízi járműveket
nyertes ajánlattevőnek üzembe kell helyeztetnie és lajstromoztatnia kell, mely alapján magyar vízi utakon
járhat. A szolgálati célra szóló hajólevél a szállítás részét képezi. A hajók szerkezetének és a műszaki állapotának
a biztonságos közlekedésre, utasok és tárgyak szállítására megfelelőnek kell lennie, nem veszélyeztethetik a
környezetet, elegendően erősnek, stabilnak, és biztonságosan üzemeltethetőnek kell lenniük, miközben azt a
terhelést elviselik, amelyre készültek.
A szállítandó hajók és külmotorjaik rendelkezzenek CE megfelelőségi nyilatkozattal, amelyet a nyertes
ajánlattevőnek szállításkor mellékelnie kell. Az utánfutóknak rendelkezniük kell érvényes forgalmi okmányokkal
(rendszám, forgalmi engedély), amelyet a szállítás során mellékelni kell.
Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított eszköz ajánlható meg! Ajánlattevőnek
a megajánlásában (Szakmai ajánlat című dokumentumban) fel kell tüntetnie a konkrét típusmegjelölést
(amennyiben releváns), az eszköz származási helyét, valamint az eszköz műszaki megfelelőségét olyan
részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az AK által előírt minimális vevői követelményeknek történő
megfelelés.
A nyertes ajánlattevő az eszközök szállítására vonatkozó részletes feladatait, valamint a pontos műszaki
paramétereket a műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a Rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol adott esetben a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú vagy eredetű, dologra,
konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy
gyártási folyamatra való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” kifejezést
minden esetben alkalmazza. Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, ajánlattevők eszerint tehetik meg
ajánlatukat.
Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolnia külön nyilatkozattal, megadva azt a terméket,
mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.1.0-15-2016-00002
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 193 - 502291
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 23513-0079/2021 Rész száma: Elnevezés: OVF - VKI - hajók szállítása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/09/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Magyar Kikötő Fejlesztő és Hajózási Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12783221241
Postai cím: Marina Part 25904/1/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: info@wiking.hu
Telefon: +36 209745952
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: 57787000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az 1. számú szerződésmódosítás kelte: 2022. szeptember 19. napja.
A tájékoztató VII.1.5. pontjában feltüntetett kezdő időpont a szerződéskötés időpontja.
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: 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:
2022/09/21 (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):

34510000-5
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

32321200-1

További tárgyak:
34521000-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221,HU311,HU312,HU333 A teljesítés fő helyszíne: Kiskörei Szakaszmérnökség, 3384 Kisköre,
Tisza II. vízlépcső,
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 9021 Győr, Árpád út 28-32.
Folytatás a II.2.14) További információ pontban
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
„A KEHOP-1.1.0-15-2016-00002 azonosítószámú VKI monitoring projekt megvalósítása érdekében adásvételi
szerződés keretében a vízrajzi szolgálat által használt mérőhajók szállítása”
Nyertes AT feladata a biztonsági előírásoknak megfelelő és a különböző mérések végzésére alkalmas, a vevői
követelményekben meghatározott
- 1 db I. méretű - a hajózható, nagy vízfolyásokon és tavakon végzendő mérések végrehajtására alkalmas - nagy
hajó szállítása;
- 1 db az I. méretű hajó szállítására alkalmas utánfutó szállítása;
- 1 db vízi drón szállítása, oktatással egybekötött próbaüzem lebonyolítása;
- 1 db II. méretű - a közepes vízfolyásokon és állóvizeken végzendő mérések végrehajtására alkalmas - közepes
hajó szállítása;
- 1 db a II. méretű hajó szállítására alkalmas utánfutó szállítása;
- 1 db III. méretű - a közepesnél kisebb vízfolyásokon és állóvizeken, szelvénykötél mentén végzendő mérések
végrehajtására alkalmas - kicsi hajó szállítása;
- 1 db a III. méretű hajó szállítására alkalmas utánfutó szállítása. A nyertes ajánlattevő által szállítandó hajóknak
meg kell felelniük a szolgálati célú kishajókra vonatkozó hatályos magyar jogszabályoknak. Az I. – II. hajóosztályba
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tartozó hajótípusoknak rendelkezniük kell Budapest Főváros Kormányhivatala által kibocsátott típus jóváhagyási
bizonyítvánnyal szolgálati célú használatra, amelyet a szállítás során mellékelni kell. A szállítandó vízi járműveket
nyertes ajánlattevőnek üzembe kell helyeztetnie és lajstromoztatnia kell, mely alapján magyar vízi utakon
járhat. A szolgálati célra szóló hajólevél a szállítás részét képezi. A hajók szerkezetének és a műszaki állapotának
a biztonságos közlekedésre, utasok és tárgyak szállítására megfelelőnek kell lennie, nem veszélyeztethetik a
környezetet, elegendően erősnek, stabilnak, és biztonságosan üzemeltethetőnek kell lenniük, miközben azt a
terhelést elviselik, amelyre készültek.
A szállítandó hajók és külmotorjaik rendelkezzenek CE megfelelőségi nyilatkozattal, amelyet a nyertes
ajánlattevőnek szállításkor mellékelnie kell. Az utánfutóknak rendelkezniük kell érvényes forgalmi okmányokkal
(rendszám, forgalmi engedély), amelyet a szállítás során mellékelni kell.
Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított eszköz ajánlható meg! Ajánlattevőnek
a megajánlásában (Szakmai ajánlat című dokumentumban) fel kell tüntetnie a konkrét típusmegjelölést
(amennyiben releváns), az eszköz származási helyét, valamint az eszköz műszaki megfelelőségét olyan
részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az AK által előírt minimális vevői követelményeknek történő
megfelelés.
A nyertes ajánlattevő az eszközök szállítására vonatkozó részletes feladatait, valamint a pontos műszaki
paramétereket a műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a Rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol adott esetben a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú vagy eredetű, dologra,
konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy
gyártási folyamatra való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” kifejezést
minden esetben alkalmazza. Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, ajánlattevők eszerint tehetik meg
ajánlatukat.
Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolnia külön nyilatkozattal, megadva azt a terméket,
mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/09/24 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/10/11 (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: 57787000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Magyar Kikötő Fejlesztő és Hajózási Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12783221241
Postai cím: Marina Part 25904/1/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: info@wiking.hu
Telefon: +36 209745952
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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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):
1. Felek kifejezetten és visszavonhatatlanul megállapodnak, hogy a 2021. szeptember 24. napján kötött
Szerződés alábbi pontját módosítják:
VI.1. Felek jelen szerződést a teljesítésig kötik. A teljesítés határideje: A szerződés hatálybelépésétől
számított 10 hónap.
helyett
VI.1. Felek jelen szerződést a teljesítésig kötik. A teljesítés határideje: 2022. október 11. napja.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: 3. Felek kijelentik, hogy a Szerződésmódosítás II.1. pontjában foglalt módosítás
oka, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet, az ellátási láncok nehézségei és az alapanyag hiány (jelentős
mértékben a chip hiány) olyan előre nem látható akadályt okozott, amely következtében az I. típusú hajó
Alutec LC700 hajótest és II. típusú hajó motorja Mercury F30 külmotor beszállítói jelentős késedelembe
estek. A szerződésszerinti feladatok végrehajtásának módjáról és ütemezéséről szóló 2021. november
05-i ütemterv szerint a beszállítók tájékoztatásai alapján az LC700 hajótest Magyarországra történő
beszállításának tervezett időpontja 2022. május hónap, a Mercury F30 külmotor Magyarországra
történő beszállításának tervezett időpontja 2022. április hónap volt. Mindkét típusú hajó esetében a
szerződésszerű teljesítéshez szerelési, üzembe helyezési és próbaüzemi feladatok ellátása is szükséges,
ezek időtartamát a hajótest, illetve a motor Magyarországra történő beszállítási időpontjától számított
3 hónapban határozta meg Eladó. Ezt követően a beszállító az LC700 hajótest Magyarországra történő
beszállításának terveztett időpontját 2022 júniusára, a Mercury F30 külmotor Magyarországra történő
beszállításának tervezett időpontját 2022 februárra, májusra, végül augusztusra módosította. Az LC700
típusú hajótest 2022. július 11-én, a Mercury F30 külmotor pedig 2022. július 01-én érkezett meg Eladó
telephelyére, aki ezt követően tudta megkezdeni a motor összeszerelését, a hajók felépítését, forgalomba
helyezését és a próbaüzemét. A beszállító késedelme tarthatatlanná teszi, hogy Eladó a szerződés szerinti
feladatait teljeskörűen határidőben teljesítse. A 2022. augusztus 8. napi teljesítési határidő a fentiek
szerinti, Eladón kívül álló, és előre nem látható okokból nem tartható. Az 1. számú mellékletben foglalt
akadályközlésben foglalt indokolást Vevő elfogadta, melyre tekintettel Felek az egyenértékű teljesítés
írásbeli megerősítéseként a Szerződést módosítják.
4. A módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti szerződésmódosítási jogalapnak,
tekintettel arra, hogy
4.1. a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal
eljárva nem láthatott előre, tekintettel arra, hogy a jelenlegi ellátási lánc nehézségek Eladó (és így Vevő)
érdekkörén kívül álló körülmény miatt merültek fel.
4.2. a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, az elvégzendő feladatok nem
módosulnak
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4.3. az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, tekintettel arra,
hogy az ellenérték nem változik.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett
tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 57787000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 57787000 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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Semmelweis Egyetem (20012/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK06765
Postai cím: Üllői út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovácsné Veres Valéria
Telefon: +36 206632580
E-mail: kovacsne_veres.valeria@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Semmelweis Egyetem vagyon- és felelősségbiztosítása, csoportos élet- és baleset-biztosítás,
csoportos utasbiztosítás
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
66510000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A Semmelweis Egyetem vagyon- és felelősségbiztosítása, csoportos élet- és baleset-biztosítás,
csoportos utasbiztosítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

66515200-5

További tárgyak:

66516400-4
66512100-3
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66511000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne:
A Semmelweis Egyetem ingatlanai, intézetei, klinikái, tanszékei és egyéb szervezeti egységei, valamint a
biztosítási szerződésben megjelölt területi hatály
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Biztosítani kívánt vagyonelemek: az egyetem tulajdonában és/vagy üzemeltetésében álló:
- épületek és építmények,
- gépek, berendezések és felszerelések,
- számítástechnikai és elektronikai eszközök, orvosi műszerek, berendezések,
- rendszámos és rendszám nélküli gépjárművek,
- tenyészállatok,
- készletek,
- készpénz és értékcikk,
- műtárgyak.
Biztosítani kívánt felelősségi körök: az egyetem tevékenységével kapcsolatos:
- általános felelősség,
- munkáltatói felelősség,
- ingatlanbérlői és bérbeadói felelősség,
- szálláshely-szolgáltatói és letéti felelősség,
- egészségügyi szolgáltatók szakmai felelőssége,
- környezetszennyezési felelősség,
- termékfelelősség,
- rendezvényszervezői felelősség,
- tanulók szakmai gyakorlatára kiterjedő felelősségbiztosítás,
- vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok felelősségbiztosítása.
- munkavállalók és hallgatók csoportos élet- és baleset-biztosítása,
- munkavállalók csoportos utasbiztosítása.
(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: 2016/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása: A
szerződés egy év elteltével felmondható, ugyanakkor kedvezőbb biztosítási díj érhető el, minél hosszabb a
szerződés érvényességi ideje, mivel hosszútávon nő a valószínűsége, hogy a biztosított általi befizetések
és a
biztosító általi kifizetések aránya a biztosító számára kedvezően alakul. Ajánlatkérő számára a
felmondhatóság
és a kedvezőbb díjak miatt a határozatlan idejű szerződés előnyösebb.
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: 2016 /S 004 - 004214
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: A Semmelweis Egyetem vagyon- és felelősségbiztosítása, csoportos
élet- és baleset-biztosítás, csoportos utasbiztosítás
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V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2015/12/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Allianz Hungária Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 48-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: HU
E-mail: veronika.czimer@allianz.hu
Telefon: +36 305675786
Internetcím(ek): (URL) http://www.allianz.hu
Fax: +36 14648036
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: 169691800 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A nyertes ajánlattevő nem tartozik a 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá.
Az ajánlattevők neve, címe:
- ajánlattevő neve: Allianz Hungária Zrt., székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.,
- ajánlattevő neve: Uniqa Biztosító Zrt., ajánlattevő székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.
Ajánlatkérő a szerződést határozatlan időre kötötte 42 422 950 HUF induló éves díjjal.
A szerződésmódosítás aláírásának napja: 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: 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:
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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 közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 137. §-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: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (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):

66510000-8
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

66515200-5

További tárgyak:

66516400-4

Kiegészítő szójegyzék

66512100-3
66511000-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A Semmelweis Egyetem ingatlanai, intézetei, klinikái, tanszékei
és egyéb szervezeti egységei, valamint a
biztosítási szerződésben megjelölt területi hatály.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Biztosítani kívánt vagyonelemek: az egyetem tulajdonában és/vagy üzemeltetésében álló:
- épületek és építmények,
- gépek, berendezések és felszerelések,
- számítástechnikai és elektronikai eszközök, orvosi műszerek, berendezések,
- rendszámos és rendszám nélküli gépjárművek,
- tenyészállatok,
- készletek,
- készpénz és értékcikk,
- műtárgyak.
Biztosítani kívánt felelősségi körök: az egyetem tevékenységével kapcsolatos:
- általános felelősség,
- munkáltatói felelősség,
- ingatlanbérlői és bérbeadói felelősség,
- szálláshely-szolgáltatói és letéti felelősség,
- egészségügyi szolgáltatók szakmai felelőssége,
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- környezetszennyezési felelősség,
- termékfelelősség,
- rendezvényszervezői felelősség,
- tanulók szakmai gyakorlatára kiterjedő felelősségbiztosítás,
- vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok felelősségbiztosítása.
- munkavállalók és hallgatók csoportos élet- és baleset-biztosítása
(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: 2016/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása: A
szerződés egy év elteltével felmondható, ugyanakkor kedvezőbb biztosítási díj érhető el, minél hosszabb a
szerződés érvényességi ideje, mivel hosszútávon nő a valószínűsége, hogy a biztosított általi befizetések
és a
biztosító általi kifizetések aránya a biztosító számára kedvezően alakul. Ajánlatkérő számára a
felmondhatóság
és a kedvezőbb díjak miatt a határozatlan idejű szerződés előnyösebb.
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: 169691800
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Allianz Hungária Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 48-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: HU
E-mail: veronika.czimer@allianz.hu
Telefon: +36 305675786
Internetcím(ek): (URL) http://www.allianz.hu
Fax: +36 14648036
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 modellváltásra tekintettel olyan körülmény teszi szükségessé a Szerződés II. számú módosítását, mely
a Felek részéről nem volt előre látható; a Szerződés általános jellege és a biztosítási fedezet nem változik;
ellenérték növekedés nem merül fel, azaz a Szerződés díja nem változik e módosítással.
2021. augusztus 1-étől a Semmelweis Egyetem magán felsőoktatási intézmény a nemzeti felsőoktatásról
szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban Nftv.) 117/C. § (3) bekezdése alapján általános és
kizárólagos jogutódja a Semmelweis Egyetem költségvetési szervnek. E körülményváltozásra tekintettel
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (új Kbt.) 141. § (4) bekezdés c) pontján belül ca) és cb)
pontjait figyelembevéve a Felek a köztük lévő közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött Szerződést
a felsőoktatási modellváltásra tekintettel közös megegyezéssel módosítják az alábbiak szerint:
Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 10.2.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„10.2.3. Bruttó könyv szerinti érték
A vagyontárgy tulajdonosának tárgyi eszköz nyilvántartásában szereplő bruttó érték, mely tartalmazza a
vagyontárgy beszerzéskori árát, valamint a vagyontárgyon a beszerzést követően aktivált beruházások
összegét az értékcsökkenés (amortizáció) levonása nélkül.
Jelen szerződés szempontjából a 2021.08.01 előtti aktiválásokra vonatkozóan Felek a 2021.07.31i állapotnak megfelelő bruttó értéket tekintik érvényesnek. Szerződő fél/biztosított vállalja, hogy a
2021.07.31-i állapotnak megfelelő nyilvántartás vonatkozó részeit a kárrendezési eljárás során a Biztosító
számára hozzáférhetővé teszi.”
Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 5. sz melléklete helyébe jelen Szerződésmódosítás 1. sz.
melléklete lép.
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: 2021. augusztus 1-étől a Semmelweis Egyetem magán felsőoktatási intézmény a
nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban Nftv.) 117/C. § (3) bekezdése alapján
általános és kizárólagos jogutódja a Semmelweis Egyetem költségvetési szervnek.
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: 169691800 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 169691800 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő
felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya (20288/2022)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
Nemzeti azonosítószám: 15347983204
Postai cím: Mirhóháti Utca 1-5.
Város: Gyomaendrőd
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mraucsik Éva
Telefon: +36 66386991
E-mail: gondozasikp@gyomaendrod.hu
Fax: +36 66386991 107
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.gyomaendrod.com/szocialis-ellatas/varosi-gondozasikozpont
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Különféle élelmiszerek beszerzése 2022
Hivatkozási szám: EKR001390342021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Mirelit áru
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):

15800000-6

Fő szójegyzék
Fő tárgy:
15800000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Szállítási szerződés az alábbiak beszerzésére:

Kiegészítő szójegyzék
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10. Mirelit áru 720 db, 32 630 kg
Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban található.
A 321/2015. Korm.r. 46. § (3) bekezdése alapján a szerződés tárgya által indokoltan a
műszaki leírás hivatkozik meghatározott gyártmányú, típusú, márkanevű termékre,
árura. Ajánlatkérő megítélése szerint így lehetséges a szerződés tárgyának (2)
bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a
„vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni. Felhívjuk a figyelmet, hogy az
egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. Amennyiben a teljes
egyenértékűség nem áll fenn, akkor az ajánlatkérő az ajánlatot érvényteleníti a Kbt.
73. § (1) bekezdése e) pontja alapján, mivel ekkor a Kbt. 2. § (2) bekezdése alapján
nem biztosítható az ajánlattevők esélyegyenlősége.
Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer
termékek forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar
Élelmiszerkönyv előírásainak. Ajánlattevő kizárólag I. osztályú minőségű árura
vonatkozóan tehet árajánlatot, illetve az Ajánlatkérő csak I. osztályú minőségű árut
fogad el.
Ajánlattevő köteles a megajánlott termékek olyan termékspecifikációs lapját,
gyártmánylapját becsatolni, amely tartalmazza a következő összetevőket: telített
zsírsav-, zsír-, energia- fehérje-, szénhidrát-, cukor-, kálcium- és sótartalom, valamit allergén
összetevők.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 005 - 006541
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 10 Rész száma: 10 Elnevezés: Mirelit áru
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/12/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Baromfiudvar 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12830093209
Postai cím: Balmazújvárosi Út 10
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4002
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@baromfiudvar.hu
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Telefon: +36 302485098
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52512048
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 17309100 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
a szerződés módosításának időpontja: 2022.09.14.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban
meghatározottak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

439

15800000-6
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15800000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szállítási szerződés az alábbiak beszerzésére:
10. Mirelit áru 720 db, 32 630 kg
Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban található.
A 321/2015. Korm.r. 46. § (3) bekezdése alapján a szerződés tárgya által indokoltan a
műszaki leírás hivatkozik meghatározott gyártmányú, típusú, márkanevű termékre,
árura. Ajánlatkérő megítélése szerint így lehetséges a szerződés tárgyának (2)
bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a
„vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni. Felhívjuk a figyelmet, hogy az
egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. Amennyiben a teljes
egyenértékűség nem áll fenn, akkor az ajánlatkérő az ajánlatot érvényteleníti a Kbt.
73. § (1) bekezdése e) pontja alapján, mivel ekkor a Kbt. 2. § (2) bekezdése alapján
nem biztosítható az ajánlattevők esélyegyenlősége.
Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer
termékek forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar
Élelmiszerkönyv előírásainak. Ajánlattevő kizárólag I. osztályú minőségű árura
vonatkozóan tehet árajánlatot, illetve az Ajánlatkérő csak I. osztályú minőségű árut
fogad el.
Ajánlattevő köteles a megajánlott termékek olyan termékspecifikációs lapját,
gyártmánylapját becsatolni, amely tartalmazza a következő összetevőket: telített
zsírsav-, zsír-, energia- fehérje-, szénhidrát-, cukor-, kálcium- és sótartalom, valamit allergén
összetevők.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 18552548
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Baromfiudvar 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12830093209
Postai cím: Balmazújvárosi Út 10
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4002
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@baromfiudvar.hu
Telefon: +36 302485098
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Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52512048
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződés 8. pontja a módosítás előtt:
A közbeszerzési eljárásban tett nyilatkozatának megfelelően a szállító a jelen szerződés időtartama alatt az
alábbi szállítási árakat a melléklet szerint garantálja a megrendelő irányába (100% mennyiségre):
X. rész Mirelit áru: 17.309.100,- Ft + ÁFA
Felek megállapodnak, hogy a szállító göngyöleg nem képezi a termék árát, a göngyöleg nem kerül külön
számlázásra, a göngyöleg visszaszállításáról a szállító gondoskodik.
A Szerződés 8. pontja a módosítás után:
A közbeszerzési eljárásban tett nyilatkozatának megfelelően a szállító a jelen szerződés időtartama alatt az
alábbi szállítási árakat a melléklet szerint garantálja a megrendelő irányába (100% mennyiségre):
X. rész Mirelit áru: 18.552.548,- Ft + ÁFA
Felek megállapodnak, hogy a szállító göngyöleg nem képezi a termék árát, a göngyöleg nem kerül külön
számlázásra, a göngyöleg visszaszállításáról a szállító gondoskodik.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1)
bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke
(1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A Szállító kezdeményezte a Szerződés módosítását a Kbt. 141. § (2) bek. b) pontja
alapján, figyelembevéve, hogy a szerződésmódosítás nem éri el az eredeti szerződés értékének 10%-át,
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés
jellegéhez.
VII.2.3) 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: 17309100 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 18552548 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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Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata
Kispesti Egészségügyi Intéze (19828/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Kispesti Egészségügyi Intézete
Nemzeti azonosítószám: 15519164143
Postai cím: Ady Endre Út 122-124.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1195
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://euint.kispest.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001346372022/
reszletek
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001346372022/reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
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Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001346372022/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
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Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Orvosi eszközök és bútorok beszerzése (EBP)
Hivatkozási szám: EKR001346372022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

443

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi szerződés orvosi műszerek, eszközök és bútorok beszerzésére az Egészséges Budapest Program
keretében.
Részekre történő ajánlattétel a következő részekre lehetséges:
1. rész: Orvosi bútorok
2. rész: Kisértékű orvostechnikai eszközök
3. rész: Szemészeti eszközök és műlencsék
4. rész: Endoscopos eszközök
5. rész: EH izolálás
6. rész: Kéziműszerek
7. rész: Phaco kazetta
8. rész: Speciális szemlencsék
Kizárólag új (korábban még üzembe nem helyezett) eszközök ajánlhatók.
Az eszközökre minimum 12 hónap garancia (jótállás) vállalása szükséges. A jótállás vállalt időtartamára az
értékelési szempont részeként kell vállalást tenni a Felolvasólapon.
A közbeszerzés a Magyar Kormány (Emberi Erőforrások Minisztériuma) támogatásával, az Egészséges
Budapest Program részeként valósul meg.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
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II.2.1) Elnevezés:
Orvosi bútorok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33192000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1195 Budapest, Ady Endre út 122-124.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Orvosi bútorok: 67 db (22 tételben)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás (minimum 12 hónap, maximum 36 hónap) 5
2 Szállítási határidő (min. 5 nap, max 60 nap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 85
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 0-10.
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Pontkiosztás módszerei:
- az „ajánlati ár” "és a "szállítási határidő" esetén: fordított arányosítás;
- a "jótállás" esetén: egyenes arányosítás.
2.
Ajánlatkérő jelen eljárásban NEM alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
3.
Az ajánlatkérő az alternatív ajánlatok (változatok) lehetőségét kizárja.
4.
A nyertes ajánlattevő a szerződés időszaka alatti késedelmes teljesítés, illetve a meghiúsulás esetén kötbér
fizetésére köteles.
Továbbá Ajánlatkérő 5 % jótállási biztosíték nyújtását írja elő.
Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
II.2.1) Elnevezés:
Kisértékű orvostechnikai eszközök
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1195 Budapest, Ady Endre út 122-124.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kisértékű orvostechnikai eszközök: 127 db (42 tételben)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás (minimum 12 hónap, maximum 36 hónap) 5
2 Szállítási határidő (min. 5 nap, max 60 nap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 85
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
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Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 0-10.
Pontkiosztás módszerei:
- az „ajánlati ár” "és a "szállítási határidő" esetén: fordított arányosítás;
- a "jótállás" esetén: egyenes arányosítás.
2.
Ajánlatkérő jelen eljárásban NEM alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
3.
Az ajánlatkérő az alternatív ajánlatok (változatok) lehetőségét kizárja.
4.
A nyertes ajánlattevő a szerződés időszaka alatti késedelmes teljesítés, illetve a meghiúsulás esetén kötbér
fizetésére köteles.
Továbbá Ajánlatkérő 5 % jótállási biztosíték nyújtását írja elő.
Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
II.2.1) Elnevezés:
Szemészeti eszközök és műlencsék
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33100000-1

További tárgyak:
33731110-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1195 Budapest, Ady Endre út 122-124.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szemészeti eszközök és műlencsék:
- Hidrofób akrilát alapanyagú egytestű glistening-free hátsócsarnoki műlencse: 300 db
- Hidrofób akrilát alapanyagú egytestű glistening-free hátcsócsarnoki tórikus műlencse: 60 db
- Műtéti szett szürkehályog műtétekhez: 360 db
- Szemészeti szék: 1 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 Jótállás (minimum 12 hónap, maximum 36 hónap) 5
2 Szállítási határidő (min. 5 nap, max 60 nap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 85
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: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 0-10.
Pontkiosztás módszerei:
- az „ajánlati ár” "és a "szállítási határidő" esetén: fordított arányosítás;
- a "jótállás" esetén: egyenes arányosítás.
2.
Ajánlatkérő jelen eljárásban NEM alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
3.
Az ajánlatkérő az alternatív ajánlatok (változatok) lehetőségét kizárja.
4.
A nyertes ajánlattevő a szerződés időszaka alatti késedelmes teljesítés, illetve a meghiúsulás esetén kötbér
fizetésére köteles.
Továbbá Ajánlatkérő 5 % jótállási biztosíték nyújtását írja elő.
Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
II.2.1) Elnevezés:
Endoscopos eszközök
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1195 Budapest, Ady Endre út 122-124.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Endoscopos eszközök: 97 db (11 tételben)
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás (minimum 12 hónap, maximum 36 hónap) 5
2 Szállítási határidő (min. 5 nap, max 60 nap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 85
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 0-10.
Pontkiosztás módszerei:
- az „ajánlati ár” "és a "szállítási határidő" esetén: fordított arányosítás;
- a "jótállás" esetén: egyenes arányosítás.
2.
Ajánlatkérő jelen eljárásban NEM alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
3.
Az ajánlatkérő az alternatív ajánlatok (változatok) lehetőségét kizárja.
4.
A nyertes ajánlattevő a szerződés időszaka alatti késedelmes teljesítés, illetve a meghiúsulás esetén kötbér
fizetésére köteles.
Továbbá Ajánlatkérő 5 % jótállási biztosíték nyújtását írja elő.
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Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
II.2.1) Elnevezés:
EH izolálás
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

449

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1195 Budapest, Ady Endre út 122-124.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- Általános szett: 30 db
- Arthroscopos szett: 10 db
- Cisztoszkópos szett: 10 db
- Nőgyógyászati szett: 10 db
- Sliccelt lepedő szett: 10 db
- Végtagszett (kéz/lábizoláló szett): 15 db
- Spinál szett: 50 db
- Egyéb izolációs eszközök: 275 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 Jótállás (minimum 12 hónap, maximum 36 hónap) 5
2 Szállítási határidő (min. 5 nap, max 60 nap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 85
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.188

450

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 0-10.
Pontkiosztás módszerei:
- az „ajánlati ár” "és a "szállítási határidő" esetén: fordított arányosítás;
- a "jótállás" esetén: egyenes arányosítás.
2.
Ajánlatkérő jelen eljárásban NEM alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
3.
Az ajánlatkérő az alternatív ajánlatok (változatok) lehetőségét kizárja.
4.
A nyertes ajánlattevő a szerződés időszaka alatti késedelmes teljesítés, illetve a meghiúsulás esetén kötbér
fizetésére köteles.
Továbbá Ajánlatkérő 5 % jótállási biztosíték nyújtását írja elő.
Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
II.2.1) Elnevezés:
Kéziműszerek
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1195 Budapest, Ady Endre út 122-124.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kéziműszerek: 66 db (15 tételben)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás (minimum 12 hónap, maximum 36 hónap) 5
2 Szállítási határidő (min. 5 nap, max 60 nap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 85
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
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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 nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 0-10.
Pontkiosztás módszerei:
- az „ajánlati ár” "és a "szállítási határidő" esetén: fordított arányosítás;
- a "jótállás" esetén: egyenes arányosítás.
2.
Ajánlatkérő jelen eljárásban NEM alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
3.
Az ajánlatkérő az alternatív ajánlatok (változatok) lehetőségét kizárja.
4.
A nyertes ajánlattevő a szerződés időszaka alatti késedelmes teljesítés, illetve a meghiúsulás esetén kötbér
fizetésére köteles.
Továbbá Ajánlatkérő 5 % jótállási biztosíték nyújtását írja elő.
Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
II.2.1) Elnevezés:
Phaco kazetta
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: HU110 A teljesítés helye: 1195 Budapest, Ady Endre út 122-124.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Phaco kazetta: 150 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 Jótállás (minimum 12 hónap, maximum 36 hónap) 5
2 Szállítási határidő (min. 5 nap, max 60 nap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 85
II.2.6) Becsült érték:
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Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 0-10.
Pontkiosztás módszerei:
- az „ajánlati ár” "és a "szállítási határidő" esetén: fordított arányosítás;
- a "jótállás" esetén: egyenes arányosítás.
2.
Ajánlatkérő jelen eljárásban NEM alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
3.
Az ajánlatkérő az alternatív ajánlatok (változatok) lehetőségét kizárja.
4.
A nyertes ajánlattevő a szerződés időszaka alatti késedelmes teljesítés, illetve a meghiúsulás esetén kötbér
fizetésére köteles.
Továbbá Ajánlatkérő 5 % jótállási biztosíték nyújtását írja elő.
Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
II.2.1) Elnevezés:
Speciális szemlencsék
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33731110-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1195 Budapest, Ady Endre út 122-124.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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Hidrofil akrilát háromtestű műlencse: 10 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 Jótállás (minimum 12 hónap, maximum 36 hónap) 5
2 Szállítási határidő (min. 5 nap, max 60 nap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 85
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 0-10.
Pontkiosztás módszerei:
- az „ajánlati ár” "és a "szállítási határidő" esetén: fordított arányosítás;
- a "jótállás" esetén: egyenes arányosítás.
2.
Ajánlatkérő jelen eljárásban NEM alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
3.
Az ajánlatkérő az alternatív ajánlatok (változatok) lehetőségét kizárja.
4.
A nyertes ajánlattevő a szerződés időszaka alatti késedelmes teljesítés, illetve a meghiúsulás esetén kötbér
fizetésére köteles.
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Továbbá Ajánlatkérő 5 % jótállási biztosíték nyújtását írja elő.
Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
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, és a
63. § (1) bekezdés c) pontjában felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114/A. § (1) bekezdését, és
előírja, hogy a kizáró okok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a
gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot
kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. §
(1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. 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 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 nyilatkozatokat az EKR-ben erre vonatkozó elektronikus űrlapokon kell kitölteni.
Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok
hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételt nem
határozott meg.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114/A. § (1) bekezdését, és
előírja, hogy az alkalmassági feltétel tekintetében az alábbiakban meghatározott igazolásokat a gazdasági
szereplők az ajánlatukban nyújtsák be:
M.1.
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évből az ajánlattal érintett rész
szerinti eszközök értékesítésére vonatkozó referenciák bemutatását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23.
§-a szerint, megadva a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év-hónap-nap pontossággal), a szerződést
kötő felet, a szállítás tárgyát és mennyiségét, valamint az arról szóló nyilatkozatot, hogy a teljesítés
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1)
bekezdés a) pontja alapján);
M.2.
a megajánlott orvosi műszerre vonatkozó gyártói EK megfelelőségi nyilatkozatot és a CE megfelelőség
értékelési tanúsítványt (a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján),
figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2017/745 rendeletére is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az eljárásban műszaki–szakmai szempontból alkalmatlan az
Ajánlattevő, ha nem rendelkezik
M.1.
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 éves időszakban az alább
meghatározott mennyiségű szállítási referenciával:
• 1. rész: min. 30 db orvosi bútor értékesítése;
• 2. rész: min. 50 db kisértékű orvostechnikai eszköz értékesítése;
• 3. rész: min. 100 db hidrofób akrilát egytestű műlencse értékesítése;
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• 4. rész: min. 50 db endoscopos eszköz értékesítése;
• 5. rész: min. 50 db izolációs szett értékesítése;
• 6. rész: min. 30 db orvosi kéziműszer értékesítése;
• 7. rész: min 50 db phaco kazetta értékesítése;
• 8. rész: min. 5 db hidrofil akrilát háromtestű műlencse értékesítése.
Több részre vonatkozó ajánlat esetén valamennyi érintett részre vonatkozó referencia-követelményt
külön-külön kell teljesíteni, azonban egy adott referencia-szerződés több részhez is elfogadható.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bek. szerint az ajánlatkérő a vizsgált 3 éves időszak alatt
befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállítási referenciákat fogadja el.
M.2.
a megajánlott készülékre vonatkozó gyártói EK megfelelőségi nyilatkozattal és a CE megfelelőség
értékelési tanúsítvánnyal, mely szerint a termék megfelel az orvostechnológiai eszközökről szóló 4/2009
(III.17.) EüM. rendeletben, és 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendeletben, illetve a 93/42/EEK, 98/79/EK orvosi
eszközökre vonatkozó irányelvekben megfogalmazott alapelveknek, valamint igazolja, hogy az eszköz
gyári új, és az Európai Unió tagállamaiban jogszerűen forgalmazható és alkalmazása engedélyezett humán
célra, illetve hogy a berendezés az Európai Unió harmonizált szabványai (eltérés esetén egyenértékű
megoldással) és a direktívák alapvető követelményei szerint került legyártásra a szándékolt felhasználási
célnak megfelelően.
Amennyiben az ajánlott termék nem tartozik a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet hatálya alá, úgy ennek
igazolása az ajánlatban szükséges.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A nyertes ajánlattevő a szerződés időszaka alatti késedelmes teljesítés, illetve a meghiúsulás esetén kötbér
fizetésére köteles.
Továbbá Ajánlatkérő 5 % jótállási biztosíték nyújtását írja elő.
Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
1.
A szállítások ellenértékének kiegyenlítése az ajánlatkérő által elfogadott teljesítést követően (részenként)
kiállított teljesítési igazolás (ok) és a benyújtott számlák alapján banki átutalással történik, a Ptk. 6:130. §-a
szerint. Fizetési határidő a számla kézhezvételének napját követő 30 nap.
2.
Az ajánlatkérő előleget nem fizet.
3.
Az árajánlatban (Felolvasólapon) megajánlott árakat a szerződés teljes időtartama alatt kötelezően tartani
kell. Ennek értelmében az ajánlatot tevő vállalja, hogy az abban megajánlott árakat a teljesítési időszak
alatt nem emeli.
Az árfolyam-ingadozásból adódó kockázatokat az ajánlattevők viselik.
4.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).
5.
Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatra
jogosult.
6.
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Ajánlatkérő elektronikus számlákat a Kbt. 27/A. §-a szerint fogad el.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem
tehetnek ajánlatot, de az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan
gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.
A Kbt. 35. §-a szerint a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy - a közbeszerzési eljárásban a
közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult - képviselőt megjelölni. A Lebonyolító a Kbt-ben előírt
tájékoztatásokat és értesítéseket a megjelölt képviselőnek küldi meg. A közös ajánlattevők képviseletében
tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését
Közös ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek közös nyilatkozatban
egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
Az ajánlatban továbbá csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot,
melynek ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKRben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében
eljárhat.
Az ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőknek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A teljesítés során a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése is alkalmazandó.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
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Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/10/10 (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: 30 (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: Ajánlatok bontása elektronikus úton, az
egységes Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben történik, a Kbt. 68. § (1b) és (1c) bekezdésében rögzített
módon.
Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában a Kbt.
68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatok az ajánlattevők számára hozzáférhetővé válnak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1b) és (1c) bekezdése és a 424/2017.
(XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
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Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Ajánlatkérő az
Egészséges Budapest Program keretében támogatásiszerződés-módosítási igényt nyújtott be, melynek
el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti,
amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja ("Feltételes közbeszerzés").
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Az „ajánlati ár” esetén: fordított arányosítás; a "szállítási határidő" esetén: fordított arányosítás; a "jótállás"
esetén: egyenes arányosítás.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1.
Ajánlatkérő Kbt. 3. § 5a. pontjában meghatározott egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban:
EKR)
igénybevételével folytatja le az eljárást. Eljárás-azonosító: EKR001346372022.
2.
Az ajánlattevőnek az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (5) bekezdésre
vonatkozóan. Az ajánlattevőknek a 66. § (6) bek. szerint kell megjelölni a közbeszerzésnek azon részeit, amelynek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt az ajánlat benyújtásakor ismert - alvállalkozókat.
3.
Ha a gazdálkodó szervezet adatai a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok
alapján nem ellenőrizhetők, akkor mellékletként csatolandó az ajánlattevő működési formája szerinti okirat
(cégkivonat, egyéni vállalkozó jegyzői kivonata /hatósági igazolás/) elektronikus másolata. Kivonat esetében 60
napnál nem régebbi okiratról készült másolat fogadható el. Továbbá csatolandó az ajánlatot aláíró képviseletre
jogosult aláírási címpéldányának, vagy a 2006. évi. V. törvény 9. § (1)-(2) bekezdés szerinti aláírás mintájának
elektronikus másolata.
4.
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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.
5.
Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárásról az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon kell
nyilatkozni.
6.
A hiánypótlás a Kbt. 71. §-a szerint biztosított. A hiánypótlás teljesítése az EKR-ben történik.
7.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattevők szakmai alkalmasságának feltételeit (M.1. és M.2.
alkalmassági feltételek) és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvételét képező
minősítési
szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 39. § (3) bekezdés]
8.
Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő legjobb ár-érték arányú
ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, amennyiben ilyet az összegezésben megnevez.
9.
A közbeszerzési dokumentumokban megadott valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
10.
Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF). Az ajánlatban esetlegesen 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.
11.
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot Ajánlattevő viseli.
12.
Eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Murvai László (lajstromszám: 00026).
13.
A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénynek a
hirdetmény
feladásának napján hatályos előírásai az irányadóak.
14.
A közbeszerzés az Egészséges Budapest Program keretében nyújtott támogatásból valósul meg.
15.
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
Az eljárásban előzetes piaci konzultációra került sor.
Az EPK azonosítója: EKR001353392022.
Az EPK dokumentumai (összegző tájékoztató) elérhetősége:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/meginditott-elozetes-piaci-konzultaciok/EKR001353392022/reszletek
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
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szükséges
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Nemzeti Védelmi Szolgálat (19777/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Védelmi Szolgálat
Nemzeti azonosítószám: 15722603251
Postai cím: Kerepesi Út 47-49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Suha Zoltán
Telefon: +36 306943352
E-mail: suhaz@nvsz.hu
Fax: +36 14753724
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nvsz.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/EKR000201872022/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/EKR000201872022/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
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:
NVSZ részére Cégadatbázis beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000201872022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

463

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72320000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Nemzeti Védelmi Szolgálat részére a KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt
keretében Adat Kapcsolatokat Felderítő Rendszer fejlesztéséhez, üzembe helyezéséhez szükséges
informatikai infrastruktúra beszerzése a Nemzeti Védelmi Szolgálat részére –III. cégadatbázisok kialakítása
és az azokhoz való hozzáférés biztosítása.
Feladat a cégadatbázis szoftver beszerzése a cégadatbázis eléréséhez szükséges céginformációs online
intranetes grafikus felület kialakításával 50 fő felhasználó egyidejű hozzáférés biztosításával, és ezen
szoftvernek az Ajánlatkérő meglévő hálózataihoz illesztése, továbbá az adatbázis folyamatos frissítése,
az arra vonatkozó felhasználási jogosultság biztosításával 12 hónap időtartamban, a dokumentációban
részletezett szakmai tartalom 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 közbeszerzés tárgya Ajánlatkérő részére 50 fő egységes
online céginformációs hozzáférés beszerzése a cégadatbázis eléréséhez szükséges grafikus felületet
kialakításával és annak Ajánlatkérő meglévő hálózataihoz illesztésével, továbbá az adatbázis 12 hónapon
keresztül történő folyamatos frissítésével kapcsolatos szolgáltatás.
A fent részletezett beszerzések egy egységes rendszer működéséhez szükségesek, ennek kapcsán a
részajánlattétel nem értelmezhető.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
NVSZ részére Cégadatbázis beszerzése
Rész száma:
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72320000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A hatályos magyar cégadatokon alapuló céginformációk és kapcsolódó adatbázis szolgáltatásokat 50
fő részére (online céginformációs szolgáltatás) és az online céginformációk folyamatos frissítése 12
hónapon keresztül, továbbá a magyar cégnyilvántartás -műszaki leírásban meghatározott- cégadatainak
(induló adatbázis) gépi feldolgozásra alkalmas formában történő integrálása az Ajánlatkérő informatikai
rendszerébe és az induló adatbázis folyamatos frissítése 12 hónapon keresztül, a dokumentációban
részletezett szakmai tartalom szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az AF III.1.3.) pont M2. pontra megajánlott személyi állomány (szakember)
minimumkövetelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (0-24 hónap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / 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: 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 igen
Opciók leírása: A hatályos magyar cégadatokon alapuló céginformációk és kapcsolódó adatbázis
szolgáltatásokat 50 fő részére (online céginformációs szolgáltatás) és az online céginformációk folyamatos
frissítése az előírt 12 hónapon felül további 12 hónapon keresztül, továbbá a magyar cégnyilvántartás műszaki leírásban meghatározott- cégadatainak (induló adatbázis) gépi feldolgozásra alkalmas formában
történő integrálása az Ajánlatkérő informatikai rendszerébe és az induló adatbázis folyamatos frissítése az
előírt 12 hónapon felül további 12 hónapon keresztül, a dokumentációban részletezett szakmai tartalom
szerint.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
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II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a 12 hónap opcionális időpontot azért írta elő, mert az indikatív ajánlatot tett gazdasági
szereplő írásbeli információja alapján a szolgáltatás lehívható legrövidebb ideje 12 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 (AT.), alvállalkozó (AV.), és nem vehet részt
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő , aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) m) pontjaiban
meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő (AK.) kizárja az eljárásból azt az AT.-t, AV.-t vagy
az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során
következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok igazolása körében az AT.-k vegyék
figyelembe a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. §- ban foglaltakat.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bek. alapján az AT.-nek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell
benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bek. h)-k) és m) pontjai szerinti kizáró okok hatálya
alá. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bek. és a Kbt. 67. § (4) bek. alapján az AV.(k), valamint
adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet(ek) vonatkozásában az AT.-nek az
ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem
állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az AK. az eljárásban
nem írta elő a már ismert AV. megnevezését. AT. a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozó
nyilatkozatát az EKR szerinti nyilatkozat benyújtásával teheti meg. AK. felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)(2) bekezdései szerinti öntisztázás lehetőségére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: AK. nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságra
vonatkozó igazolást.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: AK. nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmasságra vonatkozó igazolást.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Az AT. műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolható:
M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától
visszafelé számított 3 év (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett
legjelentősebb, az alkalmassági minimumkövetelményben feltüntetett szolgáltatásra szóló referencia/
referenciák ismertetésével, amelyben az alábbiakat kell megadni:
— a szolgáltatás tárgyát olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés
megállapítható legyen,
— a mennyiséget (db),
— a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja év/hónap/naptól-év/hónap/napig, megjelöléssel,
(amennyiben a teljesítés egy napon történt, úgy elég csak az év/hónap/nap feltüntetés)
— a szerződést kötő fél nevét és címét,
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
AK. közli, hogy a bemutatott referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző
három éven (36 hónapon) belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (szolgáltatás befejezése)
erre az időszakra esik, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) a) pontjában foglaltakra.
Előbbiekkel összhangban AK az ajánlati felhívás feladásának napjától számítva legfeljebb hat éven belül
megkezdett és három éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe.
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Az alkalmassági követelmény igazolható a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján is, azaz AK.
a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni azt is, ha a referencia követelményben előírt tevékenység a
szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Amennyiben a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére 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 ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás
tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy
részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. (321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 22. § (5) bek.
M.2. A teljesítésbe bevonni kívánt szakember megnevezésének, képzettsége és szakmai tapasztalata
ismertetésével, valamint a végzettséget illetve képzettséget igazoló dokumentumok, és saját kezűleg
aláírt szakmai önéletrajza [feltüntetve legalább az alkalmasság megállapításához szükséges adatokat,
így különösen a releváns szakmai gyakorlat időtartamát (gyakorlat megszerzésének kezdő és befejező
időpontját, év/hónap pontossággal)], továbbá saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata
egyszerű másolatának csatolásával (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet).
Az alkalmassági követelményre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve
adat tartalma valós (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet).
Ajánlattevő az EKR-ben a fenti igazolások helyett benyújthatja egyszerű nyilatkozatát is az alkalmassági
feltételeknek való megfelelőségről.
AK. alkalmazza a Kbt. 69.§ (11a) bek. leírtakat.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmas az AT. műszaki és szakmai szempontból:
M.1. amennyiben rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben
(36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett, összesen legalább 1
db és legalább nettó 10 000 000,- HUF értékű, - előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesítettcégadatbázis szoftver termékekre vonatkozó szállításra és/vagy fejlesztésre és/vagy frissítésre és/vagy
karbantartásra irányuló [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) a)].vonatkozó szolgáltatási referenciával.
M.2. ha rendelkezik a következő szakemberrel:
Legalább 1 fő, felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettséggel rendelkező szakembert, aki legalább
6 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik adatbázis kezelői vagy alkalmazás fejlesztői vagy rendszerszervezői területen.
A felsőfokú végzettség fogalma tekintetében a 2011. évi CCIV. törv., az irányadó azzal, hogy a korábbi
osztatlan(egységes) képzési rendszerben a főiskolai és egyetemi alapképzésben megszerzett végzettség
(oklevél) fogadható el felsőfokúként.
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek. [Kbt. 65. § (6)]
Az alkalmassági követelmények tekintetében az AT bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben
az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet
erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait.
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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A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési
határidőt követő minden késedelmesen eltelt nap után a részteljesítések nettó ellenértékének 1%-a, de
minimum naponta 10.000,- Ft, de legfeljebb a részteljesítés nettó értékének 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbér alapja: a meghiúsulással érintett részteljesítés nettó értéke. A
meghiúsulási kötbér mértéke: meghiúsulási kötbér alapjának 20 %-a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a szerződés részletezi.
Előleg igénybe vétele esetén Előleg visszafizetési biztosítékot köteles ajánlattevő nyújtani a 272/2014.
(XI.5.) Korm. rendelet 119. §-ban leírtak alapján 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,
- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Amennyiben ajánlattevő nem nyújt biztosítékot, abban az esetben a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1.
melléklet 134.4. pontja alkalmazandó, és ajánlattevő ajánlat benyújtásával elfogadja a jelzett melléklet
pontjában leírtakat.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A közbeszerzés -opció nélküli része- európai uniós alapokból finanszírozott projektből történik.
Projekt száma: KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001.
Az opció nélküli ellenérték kiegyenlítése a KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú projekt
terhére történik, melynek a támogatás intenzitása 100%, finanszírozás módja: szállítói finanszírozás.
Az opció megrendelése esetén annak összegét az Ajánlatkérő saját költségvetése fedezi.
Az ellenérték kifizetése:
- az opciós tételek nélküli vállalkozói díj megfizetésére a 2014-2020 programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 133. § (1) bekezdésben meghatározottak szerint szállítói
kifizetés útján kerül sor az Irányító Hatóság által a nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő átutalással, a
számlák Ajánlatkérő általi kézhezvételt követően, Ajánlatkérő kifizetési kérelmet nyújt be, melyet Irányító
Hatóság 30 napon belül nyertes ajánlattevő részére annak bankszámlájára kifizet.
- opciós rész megrendelése esetén az Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően, számla ellenében a Kbt.
135. § (1) és (5)-(6) bek. és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései továbbá a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet
alapján teljesíti átutalással, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a Kbt. 27/A. §-ra.
Előlegfizetés: Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. §-ban leírtak alapján, mértéke az opciós tételek nélküli szerződéses
összeg maximum 30%-a.
Előleg visszafizetési biztosíték: a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. §-ban leírtak alapján nyújtandó.
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a Ptk. 6:155. § az irányadó.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás, a számlázás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
A részletes fizetési feltételeket a szerződés tervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását nem teszi lehetővé.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
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x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/10/10 (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)
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IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/10/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR:http://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (e-Kr.) 15. § szerint. Az
elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. § (1b) és (1c) bekezdései tartalmazzák. Ajánlatkérő az ajánlatok
bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdése szerint jár el.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Az ajánlatkérő
támogatásra irányuló igényt (támogatásiszerződés-módosítási kérelmet) fog benyújtani és az ajánlatkérő
a támogatásra irányuló módosítási igény el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az
eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
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:
Felhívás VI.3.9) További információk 22. pontja 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
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x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ajánlatkérő a Kbt. 114/A § szerinti egy lépcsős bírálatot alkalmaz.
2. Az ajánlat benyújtásának formai követelményei a közbeszerzési dokumentációban (KD) és a 424/2017. (XII. 19.)
Korm. rend. szerint (e-Kr.).
3. A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minimum szempontnál
szigorúbb feltétel: M.1. és M.2.
4. Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatban csatolja a nevében
kötelezettségvállalásra jogosult, az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányának, vagy aláírás mintájának vagy
ezzel egyenértékű okmányának egyszerű másolati példányát, vagy adott esetben meghatalmazást az ajánlat
aláírására. Ajánlatkérő a cégszerű aláírással egyenértékűnek fogadja el az elektronikus aláírást, amennyiben az
elektronikus aláírás adataiból az elektronikus aláírás érvényessége, valamint az aláíró személy neve, ajánlattevő
cég megnevezése ellenőrizhető.
5. Az ajánlatban az EKR-ben kell benyújtani ajánlattevőnek:
a) felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) bek-ben előírt adatokkal;
b) nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bek. szerint;
c) gazdasági szervezet nyilatkozatát a kizáró okok alá nem tartozásról;
d) a Kbt. 62. § (1) bek. k) kb) pontja szerinti nyilatkozatát;
e) nyilatkozatát a kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek
vonatkozásában;
f) nyilatkozatát folyamatban levő változásbejegyzési (VB) eljárásról;
g) nyilatkozatát az alkalmassági követelményekre vonatkozóan;
h) a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontjai szerinti nyilatkozatát;
i) nyilatkozatát Kbt. 65. § (7) bek. szerinti szervezet bevonásáról,
j) nyilatkozatát az üzleti titokról;
k) nyilatkozatát az alkalmassági előírások vonatkozásában bemutatott szakemberről.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell üzleti titok esetén azüzleti titok indoklását.
7. Ajánlattevő az ajánlatában nyújtsa be nyilatkozatát, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri
figyelembe venni a bírálat során (Kbt. 69. § (11a) bekezdés) – adott esetben.
8. Ajánlattevő nyújtsa be nyilatkozatát, miszerint az ajánlatában megadott szolgáltatások mindenben megfelelnek
az Ajánlatkérő által az ajánlati dokumentum műszaki specifikációjában leírtaknak (egyéb nyilatkozatminta).
9. A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. §-a alapján folyamatban lévő VB eljárás esetében ajánlattevő az ajánlathoz csatolja a
cégbírósághoz benyújtott VB kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
10. Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 114.§ (6) bek.-ben foglaltak alapján.
11. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt 35.§-ban foglaltaknak, és közös ajánlattevők
kötelesek becsatolni megállapodásukat a közös ajánlattétel feltételeiről.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 114.§ (6a) bek. alapján nem vizsgálja az aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan
vállalásokat.
13. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
14. Tájékozódási kötelezettség: közbeszerzési dokumentációban a Kbt. 73.§ (4) szervezetek elérhetősége.
Ajánlatkérő a megfelelést a Kbt. 73.§ (5) szerinti ellenőrzi.
15. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 131.§ (4) bek. leírtakat.
16. Hiánypótlás Kbt. 71§. szerint, közbeszerzési dokumentációban részletezve.
17. Eljárás nyelve: magyar, közbeszerzési dokumentációban részletezve.
18. Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi nyilatkozatot, mely a dokumentációban és mellékleteiben szerepelnek.
19. Ajánlatkérő a Kbt. 41/A. § alapján az eljárást elektronikus úton, az EKR-ben bonyolítja le.
20. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén
rendelkezésre áll, a nyil .-ot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
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21. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevőnek meg kell felelnie a Kbt. 35.§-ban foglaltaknak, és közös
ajánlattevők kötelesek becsatolni megállapodásukat a közös ajánlattétel feltételeiről.
22.Az ajánlatok értékelése:
Az adható pontszámok leírása és értékelési szempontrendszer:
Az értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0,00-10,00 pont.
Az AF III.1.3.) pont M2. pontra megajánlott szakember, minimumkövetelményen felüli többlet szakmai
tapasztalata (0-24 hónap) (Az Aj-ban csak egész szám adható!)- egyenes arányosítás az alábbi képlettel számolva:
P=A(vizsgált)/A(legjobb)*(Pmax-Pmin)+Pmin ahol
P: a vizsgált ajánlati elem bírálati részszempontra vonatkozó pontszáma;
Pmax: a pontskála felső határa;
Pmin:a pontskála alsó határa;
A(legjobb): legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legnagyobb érték, (max. 24));
A(vizsgált): a vizsgált ajánlat tartalmi értéke.
Nettó ajánlati ár (HUF)-fordított arányosítás az alábbi képlettel számolva:
A számítási metodika: P=A(legjobb)/A(vizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin ahol
P: a vizsgált ajánlati elem a bírálati részszempontra vonatkozó pontszáma;
Pmax: a pontskála felső határa;
Pmin:a pontskála alsó határa;
A(legjobb): a legelőnyösebb ajánlott érték (legkisebb érték);
A(vizsgált): a vizsgált ajánlat tartalmi értéke.
AK a számítások során kettő tizedes jegyig kerekít. A kiszámított bírálati szempontok szerinti pontszámok
a szempontokhoz tartozó súlyszámmal kerülnek megszorzásra. Adott részre vonatkozóan az összes bírálati
szempontot figyelembe véve, a legtöbb súlyozott pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt
tartalmazó ajánlatnak.
23. Jogorvoslati kérelmek benyújtása a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
24. Irányadó jogszabályok: 2015. évi CXLIII tv. (Kbt.) és 321/2015.(X.30.)Kr. és 424/2017.(XII.19.)Kr. és 272/2014
(XI.05) Kr. és 2003. évi V. tv. (Ptk.)
25. FAKSZ: Suha Zoltán 00134 e-mail: zoli.suha@gmail.com
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Paksi Gyógyászati Központ (19424/2022)
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: Paksi Gyógyászati Központ
Nemzeti azonosítószám: 15418070217
Postai cím: Táncsics Mihály Utca 13
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Papik Sándor
Telefon: +36 75830741
E-mail: gazdig.gyogykozpont@paks.hu
Fax: +36 75830741
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.paksigyogyaszatikozpont.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/EKR001359132022/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/EKR001359132022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Gyógyvízhez uszodai vízkezelő vegyszer beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001359132022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

474

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
24962000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Gyógyvízhez és uszodavízhez fertőtlenítő és vízkezelő vegyszerek beszerzése a Paksi Gyógyászati
Központ részére, az alábbiak szerint (a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket a
szerződéstervezet és a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza):
I. részajánlati kör - Vízforgatásos gyógymedencék gyógyvízének fertőtlenítő és vízkezelő vegyszerei:
1./ Hidrogén-peroxid alapú uszodavíz fertőtlenítő
2./ Hidrogén-peroxid alapú szűrő tisztító
3./ Kénsav alapú alapú uszodavíz pH beállító
4./ Uszodavíz pelyhesítő
5./ Klórtartalmú uszodavíz fertőtlenítő
6./ Uszodai vízkezelószer, zsírosodást gátló enzim
7./ Algaölő szer (folyadék)
II. részajánlati kör - Klór-dioxid tartalmú uszodavíz fertőtlenítő és vízkezelő vegyszerei:
1./ Klórtartalmú uszodavíz fertőtlenítő
2./ Klór-dioxid alapú uszodavíz fertőtlenítő
3./ Sósav alapú uszodavíz pH beállító
Az ajánlat részeként csatolandó:
I részajánlati körben:
- biocid termék esetében az ivóvízellátásban és fürdőzésre szolgáló medencevíz kezelésében használt
fertőtlenítőszerekre és algásodást gátló vegyszerekre vonatkozóan a biocid termékek előállításának és
forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII.7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendeletnek
megfelelő érvényes biocid engedély; és a megajánlott termékről a vízforgatásos technológiával kezelt
gyógyvízre vonatkozóan az Országos Környezetegészségügyi Intézet Vízhigiénés és Vízbiztonsági
Főosztályának szakvéleménye.
I. és II részajánlati körben:
- a vízforgatásos technológiával kezelt gyógyvízre vonatkozóan az ivó- és használati melegvízellátásban, valamint a medencés közfürdőkben a vízzel közvetlenül érintkező anyagokra, termékekre
és a víz kezelésére alkalmazott technológiákra kiadott egészségügyi engedélyekről az ivóvíz minőségi
követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 8.§ (5) bekezdésében
foglaltak alapján a rendelet 8.§ (6) bekezdésének megfelelően az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által
kiadott, érvényes engedély;
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- a megajánlott termékeknek a szakmai specifikációnak való megfelelőséget bemutató biztonsági
adatlapot,
Az ajánlatban nyilatkozni kell továbbá arról, hogy amennyiben az ajánlat részeként benyújtott valamely
engedély érvényességi ideje a szerződés időtartama alatt lejárna, úgy a nyertes ajánlattevő az Ajánlatkérő
részére be fogja nyújtani a megújított engedély másolati példányát. Amennyiben erre nem kerül sor, úgy
az ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az adott vegyszer (termék) nem rendelkezik az előírt engedélyekkel, és így
azokat ezt követően nem áll módjában megrendelni, ezért a szerződés azon részét, amely az engedéllyel
már nem rendelkező termékekre vonatkozik, meghiúsultnak tekinti, és meghiúsulási kötbér felszámítására
lesz jogosult a még le nem hívott termékek tekintetében!
Az ajánlathoz szakmai ajánlatként a megajánlott vegyszereket, és azok kiszerelését bemutató nyilatkozatot
(lásd nyilatkozat mintákat) kell csatolni, melyből egyértelműen megállapítható kell lennie milyen terméket
ajánl meg az ajánlattevő, ellenkező esetben az ajánlatkérő úgy tekinti, hogy nem került szakmai ajánlat
benyújtásra!
Az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, ha a megajánlott termékek nem rendelkeznek az előírt
engedéllyel és/vagy a becsatolt alátámasztó okiratok alapján megállapítható, hogy a megajánlott termék
nem felel meg az ajánlatkérő által előírt paramétereknek.
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:
Vízforgatásos gyógymedencék vegyszerei
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

24958200-6

További tárgyak:
24962000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Paksi Gyógyászati Központ, 7030 Paks, Táncsics M. u. 13.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I.részajánlati kör: Vízforgatásos gyógymedencék gyógyvízének fertőtlenítő és vízkezelő vegyszerei
1./ klórmentes, hidrogén-peroxid alapú uszodavíz fertőtlenítő, mely hatóanyag tartalma százalékosan
megegyezik vagy meghaladja a mellékelt biztonságtechnikai adatlapban szereplő összetevők tartalmát.
Kiszerelés 25 kg-os műanyag kanna. Éves mennyiség: 13000 kg + 30%
2./ klórmentes, hidrogén-peroxid alapú szűrő tisztító, mely hatóanyag tartalma százalékosan megegyezik
vagy meghaladja a mellékelt biztonságtechnikai adatlapban szereplő összetevők tartalmát.
Kiszerelés 25 kg-os műanyag kanna. Éves mennyiség: 7000 kg + 30%
3./ kénsav alapú alapú uszodavíz pH beállító, mely hatóanyag tartalma százalékosan megegyezik vagy
meghaladja a mellékelt biztonságtechnikai adatlapban szereplő összetevők tartalmát.
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Kiszerelés 25 kg-os műanyag kanna. Éves mennyiség: 8000 kg +30%
4./ uszodavíz pelyhesítő, mely hatóanyag tartalma százalékosan megegyezik vagy meghaladja a mellékelt
biztonságtechnikai adatlapban szereplő összetevők tartalmát.
Kiszerelés 25 kg-os műanyag kanna. Éves mennyiség: 3500 kg + 30%
5./ klórtartalmú uszodavíz fertőtlenítő, mely hatóanyag tartalma százalékosan megegyezik vagy
meghaladja a mellékelt biztonságtechnikai adatlapban szereplő összetevők tartalmát.
Kiszerelés 25 kg-os műanyag kanna. Éves mennyiség: 200 kg + 30%
6./ uszodai vízkezelószer, zsírosodást gátló enzim, mely a medence peremén kialakuló zsírcsík
képzódését megakadályozza.
Kiszerelés 5 kg-os műanyag kanna. Éves mennyiség: 40 kg + 30%
7./ széles spektrumú, rendkívül hatékony algaölő szer (folyadék). Megakadályozza az algák elszaporodását.
Biológiailag lebontható. A vízfertőtlenítő eljárás szükséges tartozéka. A klórmentes fertőtlenítőszerek
kiegészítő vegyszere.
Kiszerelés 5 kg-os műanyag kanna. Éves mennyiség: 70 kg + 30%
Az ajánlattevő köteles olyan szállító eszközökkel a fuvarozást (szállítmányozást) teljesíteni, amelyek
megfelelnek a szerződés tárgya szerinti áru szállítására és kezelésére vonatkozó valamennyi hatályos
hatósági előírásnak és követelménynek.
A szállítás éves gyakorisága: 30-40 alkalom, a megrendelő igénylése szerint.
A vegyszerek szállítása lehívás alapján történik helyszínre szállítva, a lehívástól számított 3 munkanapon
belül. Ajánlatkérő által minimálisan lehívható vegyszer mennyisége 200 kg/alkalom.
A Termékek eltarthatósága a szállítás időpontjában legfeljebb a félidejénél tarthat.
Az alkalmazott göngyölegek érvényességi idejének a teljesítéskor legalább 30 napnak kell lennie.
A beszállítás szállítási címe: Paks, Táncsics M. u. 13., átvétel a Paksi Gyógyászati Központ uszodagépészeti
vegyszertárolójánál történik, ahonnan az üres ballonok visszaszállítása is az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft,1 éves mennyiség, opciókkal) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A szerződés összesen legfeljebb 24 hónappal (legfeljebb 2 alkalommal, 12 +
12 hónappal) meghosszabbítható. A meghosszabbításról a szerződés eredeti lejárati idejét legalább 30
nappal megelőzően Ajánlatkérő köteles a nyertest írásban tájékoztatni.
Amennyiben a Vevő él a szerződés meghosszabbításának lehetőségével, úgy az Eladó ajánlatában
megadott egységárakat megemelheti, a KSH által a megelőző évre közzétett éves átlagos Szabadidő és
kultúra harmonizált fogyasztói árindex változásának mértékének 100 %-ával. Az első áremelésre 2023.
évben megrendelt termékek tekintetében van lehetőség.
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 igen
Opciók leírása: A II.2.4) pontban foglaltak szerint, az ott rögzített alapmennyiség 30 %-a, valamennyi
beszerzendő vegyszer tekintetében. Az opció lehívására legkésőbb a szerződés (adott esetben
meghosszabbított) idejének lejáratát megelőző utolsó munkanapon kerülhet sor.
Az Ajánlatkérő az opciós mennyiségből döntése szerint kérheti, hogy a megrendelt termékek egy részét,
vagy a teljes mennyiséget a nyertes ajánlattevő a saját raktárában tárolja. Ebben az esetben a Vevő az
opciós mennyiséget tárolási nyilatkozat útján veszi át és azt a felhasználási igényének megfelelően rendeli
le. A nyertes ajánlattevő külön tárolási és/vagy szállítási díj felszámítására ebben az esetben sem jogosult.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bek. 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 (egy éves mennyiség, az opciókkal együtt, nettó Ft) értékelése szolgálja.
II.2.1) Elnevezés:
Klór-dioxid tartalmú vegyszerek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
24962000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Paksi Gyógyászati Központ, 7030 Paks, Táncsics M. u. 13.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II. részajánlati kör: Klór-dioxid tartalmú uszodavíz fertőtlenítő és vízkezelő vegyszerei
1./ klórtartalmú uszodavíz fertőtlenítő, mely hatóanyag tartalma százalékosan megegyezik vagy
meghaladja a mellékelt biztonságtechnikai adatlapban szereplő összetevők tartalmát.
Kiszerelés 25 kg-os műanyag kanna. Éves mennyiség: 250 kg +30%
2./ klórdioxid alapú uszodavíz fertőtlenítő, mely hatóanyag tartalma százalékosan megegyezik vagy
meghaladja a mellékelt biztonságtechnikai adatlapban szereplő összetevők tartalmát.
Kiszerelés 10 kg-os (9 + 1 kg) műanyag kanna. Éves mennyiség: 500 kg + 30%
3./ sósav alapú uszodavíz pH beállító, mely hatóanyag tartalma százalékosan megegyezik vagy
meghaladja a mellékelt biztonságtechnikai adatlapban szereplő összetevők tartalmát.
Kiszerelés 20 kg-os műanyag kanna. Éves mennyiség: 500 kg + 30%
Az ajánlattevő köteles olyan szállító eszközökkel a fuvarozást (szállítmányozást) teljesíteni, amelyek
megfelelnek a szerződés tárgya szerinti áru szállítására és kezelésére vonatkozó valamennyi hatályos
hatósági előírásnak és követelménynek.
A szállítás éves gyakorisága: 30-40 alkalom, a megrendelő igénylése szerint.
A vegyszerek szállítása lehívás alapján történik helyszínre szállítva, a lehívástól számított 3 munkanapon
belül. Ajánlatkérő által minimálisan lehívható vegyszer mennyisége 200 kg/alkalom.
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A Termékek eltarthatósága a szállítás időpontjában legfeljebb a félidejénél tarthat.
Az alkalmazott göngyölegek érvényességi idejének a teljesítéskor legalább 30 napnak kell lennie.
A beszállítás szállítási címe: Paks, Táncsics M. u. 13., átvétel a Paksi Gyógyászati Központ uszodagépészeti
vegyszertárolójánál történik, ahonnan az üres ballonok visszaszállítása is az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft,1 éves mennyiség, opciókkal) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A szerződés összesen legfeljebb 24 hónappal (legfeljebb 2 alkalommal, 12 +
12 hónappal) meghosszabbítható. A meghosszabbításról a szerződés eredeti lejárati idejét legalább 30
nappal megelőzően az Ajánlatkérő köteles a nyertest írásban tájékoztatni.
Amennyiben a Vevő él a szerződés meghosszabbításának lehetőségével, úgy az Eladó ajánlatában
megadott egységárakat megemelheti, a KSH által a megelőző évre közzétett éves átlagos Szabadidő és
kultúra harmonizált fogyasztói árindex változásának mértékének 100 %-ával. Az első áremelésre 2023.
évben megrendelt termékek tekintetében van lehetőség.
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 II.2.4) pontban foglaltak szerint, az ott rögzített alapmennyiség 30 %-a, valamennyi
beszerzendő vegyszer tekintetében. Az opció lehívására legkésőbb a szerződés (adott esetben
meghosszabbított) idejének lejáratát megelőző utolsó munkanapon kerülhet sor.
Az Ajánlatkérő az opciós mennyiségből döntése szerint kérheti, hogy a megrendelt termékek egy részét,
vagy a teljes mennyiséget a nyertes ajánlattevő a saját raktárában tárolja. Ebben az esetben a Vevő az
opciós mennyiséget tárolási nyilatkozat útján veszi át és azt a felhasználási igényének megfelelően rendeli
le. A nyertes ajánlattevő külön tárolási és/vagy szállítási díj felszámítására ebben az esetben sem jogosult.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
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Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bek. 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 (egy éves mennyiség, az opciókkal együtt, nettó Ft) értékelése szolgálja.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés
b)-e), h)–k) és m) pontjában felsorolt kizáró okok fennállnak.
A Kbt. 63. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt,
amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés a)
és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről
az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
Öntisztázás: A Kbt. 64. § (1) - (2) bekezdés alapján.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése
alapján az ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban
előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot
az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját illetően a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib)
alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésére figyelemmel az alvállalkozó és adott esetben az
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell
benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban
előírt kizáró okok. A Kbt. 67. § (4) bekezdésére tekintettel a nyilatkozatot az alvállalkozók tekintetében
akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók
megnevezését.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési
eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként
benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §].
Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló – a 321/2015. Korm. rendeletben megnevezett –
elektronikus nyilvántartásokból is ellenőrzi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja,
hogy az alkalmassági követelmények tekintetében alább meghatározott igazolásokat ajánlattevők az
ajánlatukban nyújtsák be.
P.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző kettő
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából származó - ÁFA nélkül
számított - árbevételéről szóló - nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P.1. pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
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Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző kettő
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan az adott részajánlati kör tárgyából származó általános
forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem éri el az alábbi nettó értékeket:
I. rk.-ben: A vízforgatásos gyógymedencék gyógyvízének fertőtlenítő és vízkezelő vegyszereinek
értékesítésből származó árbevétele a nettó 50.000.000,- Ft -ot.
II. rk.-ben: A klór-dioxid tartalmú uszodavíz fertőtlenítő és vízkezelő vegyszerek értékesítésből származó
árbevétel a nettó 600.000,- Ft.
Azon gazdasági szereplők esetében, akik nem rendelkeznek az ajánlatkérő által előírt kettő
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel, értelemszerűen a működésük alatt elért összes, a közbeszerzés
tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie a fenti követelménynek.
Ha az Ajánlattevő a P.1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik,
amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, 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 a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni
az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság
igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja,
hogy az alkalmassági követelmények tekintetében alább meghatározott igazolásokat ajánlattevők az
ajánlatukban nyújtsák be.
M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1 ) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladását megelőző
3 évben befejezett, de 6 évnél nem régebben megkezdett
az I. részajánlati körben: vízforgatásos gyógymedencék gyógyvízének fertőtlenítő és vízkezelő
vegyszereinek szállítására és/vagy értékesítésére,
a II. részajánlati körben: klór-dioxid tartalmú uszodavíz fertőtlenítő és vízkezelő vegyszerek szállítására és/
vagy értékesítésére
vonatkozó, referenciáinak ismertetését.
A referencia nyilatkozatban/igazolásban meg kell adni legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét (címét);
- a szerződés tárgyát és a szállítás mennyiségét (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági
minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen)
- a teljesítés idejét (kezdés és befejezés dátumát, év, hónap, nap pontossággal),
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referencia bemutatható lezárult, illetve folyamatban lévő szerződésből is azzal a feltétellel, hogy
a (rész)teljesítésnek a vizsgált időszakra kell esnie. A referencia esetében a konzorciumi teljesítést a
ténylegesen elvégzett munkák függvényében veszi figyelembe ajánlatkérő a bírálat során – ennek
megfelelően a referenciákat is a referenciát bemutató által ténylegesen elvégzett munka feltüntetésével
kell megadni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az előírt referenciát – az Ajánlattevő választása szerint az Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával vagy a
szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
M.2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján mindkét részajánlati körben:
Bármely nemzeti rendszerben akkreditált érvényes, a beszerzés tárgyára (uszodavíz fertőtlenítő és
vízkezelő vegyszerek szállítására és/vagy értékesítésére) vonatkozó ISO 9001 vagy ezzel egyenértékű
érvényes minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó tanúsítványt, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
24. § (3) bekezdése szerinti egyenértékű dokumentumot.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő az I. részajánlati kör tekintetében
a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik vízforgatásos gyógyvízes gyógymedencéket
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üzemeltető uszoda, fürdő részére teljesített, a felhívás feladását megelőző 3 évben befejezett, de 6
évnél nem régebben megkezdett, vízforgatásos gyógymedencék gyógyvízének fertőtlenítő és vízkezelő
vegyszereinek szállítására és/vagy értékesítésére vonatkozó, legalább 23.000 kg vegyszer értékesítését
magába foglaló végfelhasználói (a szállított vegyszert közvetlenül felhasználó intézménytől származó)
referenciával vagy referenciákkal (maximum 3 referencia vehető figyelembe).
Alkalmatlan az ajánlattevő a II. részajánlati kör tekintetében a szerződés teljesítésére, amennyiben
nem rendelkezik üzemelő uszoda vagy fürdő részére teljesített, a felhívás feladását megelőző 3 évben
befejezett, de 6 évnél nem régebben megkezdett, klór-dioxid tartalmú uszodavíz fertőtlenítő és vízkezelő
vegyszerek szállítására és/vagy értékesítésére vonatkozóan, legalább 900 kg vegyszer értékesítését
magába foglaló végfelhasználói (a szállított vegyszert közvetlenül felhasználó intézménytől származó)
referenciával vagy referenciákkal (maximum 3 referencia vehető figyelembe).
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő mindkét részajánlati körben, ha nem rendelkezik bármely nemzeti
rendszerben akkreditált, érvényes, uszodavíz fertőtlenítő és vízkezelő vegyszerek szállítására és/vagy
értékesítésére vonatkozó ISO 9001 vagy ezzel egyenértékű érvényes minőségbiztosítási rendszerrel, vagy
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti egyenértékű dokumentummal.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Mindkét részajánlati körben:
Késedelmi kötbér: Amennyiben a nyertes ajánlattevő késedelmesen teljesít, úgy a teljes nettó ajánlati
ár 0,4 %-a/nap összegű késedelmi kötbér megfizetésére köteles, amely a kötbérterhes határidőt követő
napon külön bejelentés nélkül esedékes.
Mivel a késedelem miatt előfordulhat, hogy az Ajánlatkérőnek az egész fürdő működését le kell állítani, így
a nyertes ajánlattevőnek a kötbéren felül a késedelemmel okozott kárt is meg kell térítenie.
A késedelmi kötbér maximális mértéke az adott szállítás nettó ellenértékének 30%-a.
A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a nyertest a szerződésszerű teljesítés alól.
Meghiúsulási kötbér mértéke: az egyedi megrendelés meghiúsulása esetén az adott megrendelés nettó
ellenértékének a 35%-a, a szerződés meghiúsulása estén a nettó ajánlati ár 35%-a.
A szerződés teljesítésének elmaradására vonatkozó biztosíték: A vegyszerek éves nettó ajánlati árának 5
%-a. (rendelkezésre bocsátása szerződéskötési feltétel)
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit az adásvételi szerződés tartalmazza.
Tárgyhónapot követően, az előző hónapban történt szállításokat, utólag 15 napon belül lehet leszámlázni.
Havonta 1 darab számla nyújtható be. Ajánlatkérő a szerződés mind mennyiségi, mind minőségi
teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a nyertes
ajánlattevő teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított legkésőbb 15
napon belül írásban köteles nyilatkozni. Ajánlatkérő a számla igazolt kézhezvételétől számított legkésőbb
30 napon belül átutalja az ellenértéket. A vonatkozó jogszabályi rendelkezések: Kbt. 135. § (1); (5);(6); (10);
(11) bek.; Kbt. 136. § (1) bek. a) és b) pontja, Ptk. 6:130. §. (1)-(2) és 6:155.§ (1) bek., 2016. évi IX. törvény
(behajtási költségátalányról).
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdései alapján nem teszi lehetővé önálló ajánlattevő / közös
ajánlattevők által a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.188

482

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
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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: 30 (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. §-a és a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15.
§-a szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
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.
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VI.3.9) További információk: 1. Ajánlatkérő (továbbiakban AK) a Kbt. 40.§ (1) bek. alapján az eljárás EKR-ben való
lebonyolítását írja elő, a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban e-Kr.) szabályai szerint.
2. AK a közbeszerzési dokumentumokat (továbbiakban KD) a gazd. szereplők számára ingyenesen biztosítja,
amelyet az eljárás megindításakor az EKR-ben elektronikusan elérhetővé tesz. Amennyiben valamely
nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a
nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
3. Az ajánlat részletes formai követelményeit a KD tartalmazza. Az ajánlatot az e-Kr. szabályainak
figyelembevételével, elektronikusan kell benyújtani.
4. Eljárás nyelve: magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció
semmilyen más nyelven nem fogadható el. Amennyiben bármely, az eljárás során csatolt okirat, igazolás,
nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő (továbbiakban AT) magyar nyelvű
fordításban is köteles becsatolni (Kbt. 47.§ (2) bek.). A fordítás helyessége az AT felelőssége.
5. A Kbt. 56.§ (1) bek-re tekintettel a felhívásban, ill. a KD-ban foglaltakkal kapcsolatban AT - kizárólag az EKRen keresztül - kiegészítő tájékoztatást kérhet az AK-től. AK a Kbt. 114.§ (6) bek. vonatkozásában, a kiegészítő
tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 2. munkanapot
(tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 4. munkanapig
megérkeznek AK-höz.
6. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66.§ (5) bek. szerint, ami rögzíti a Kbt. 68.§ (4) bek. szerinti
összes adatot. Az e-Kr. 11.§ (1) bek. értelmében az EKR-ben az AK-nek a KD között elektronikus űrlapként kell
létrehoznia a felolvasólap mintáját, amelyet AT az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként
kitölteni.
Az ajánlatban nyilatkozatot kell csatolni: (EKR ŰRLAPOK)
- nyilatkozat kizáró okok fenn nem állásáról,
- nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerint,
- nyilatkozat a Kbt. 66.§ (2) bek. szerint,
- nyilatkozat a kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában
(a Kbt. 67.§ (4) bek. szerint),
- nyilatkozat folyamatba lévő változásbejegyzési eljárásról (és amennyiben van, úgy akkor a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás becsatolása
szükséges).
- nyilatkozat más szervezet kapacitásainak igénybevételére vonatkozóan (a Kbt. 65. § (7) bekezdésében
foglaltakra).
7. A hiánypótlás, ill. a felvilágosítás tekintetében AK felhívja a figyelmet az e-Kr. 11.§ (2) és (3) bek-re is. A Kbt.
71.§ (6) bek. alapján AK maximum 1 alkalommal rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással AT az
ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba.
8. AK helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.
9. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös AT-k által cégszerűen aláírt közös ajánlattevői megállapodást
(részletek: KD).
10. Az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat cégszerű aláírással kell ellátni. Az ajánlatot aláíró(k),
kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében az AT, közös ajánlattétel
esetén AT-k, ill. a kapacitást nyújtó szervezet (személy) cégjegyzésre jogosult képviselőjének aláírási címpéldánya
vagy aláírás mintája csatolandó (részletek: KD).
11. A gazdasági és pénzügyi, valamint a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételei és igazolása a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbbak.
12. AK az eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
13. A teljes felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő
szerint értendő. (CET)
14. FAKSZ: dr. Deák Krisztina (00235)
15. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek, továbbá
az e-Kr. előírásai szerint kell eljárni.
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16. Irányadó jog: jelen eljárás során a felhívás feladásakor hatályos Kbt. és kapcsolódó végrehajtási rendeletek
rendelkezései az irányadók.
17. További részletes leírás a KD-ban.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/26 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Pannon Reprodukciós Intézet Egészségügyi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Tá (20697/2022)
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: Pannon Reprodukciós Intézet Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11926142219
Postai cím: Bartók Béla Utca 1-3. 2624
Város: Tapolca
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Török Attila László ügyvezető igazgató
Telefon: +36 87510365
E-mail: pritap@t-online.hu
Fax: +36 87510366
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.pri.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.pri.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001099272022/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/EKR001099272022/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
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Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Laboratóriumi reagensek beszerzése-2022
Hivatkozási szám: EKR001099272022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38434570-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Laboratóriumi reagensek beszerzése, felhasználásukhoz szükséges készülékek biztosításával az 1. részben,
míg a 2. részben kizárólag fogyóanyag beszerzése.Keretmegállapodás keretösszege 1. rész tekintetében
nettó 40 800 000Ft.-, 2. rész tekintetében 18 000 000 Ft.- amely összeg a becsült érték és a Keretmennyiség
alapján került meghatározásra. Keretmegállapodás alapján a Vevő a Keretösszeg kimerüléséig rendelhet
az Eladótól. Ajánlatkérő a Kbt. 50. §. (2) d) foglalt követelményeknek a becsült érték és a keretösszeg
megadásával a hirdetményben megfelel, tekintettel Kbt. 3. §. 18. foglaltakra. Az 1. rész 42. tételből áll, a 2.
rész 7 tételből. A részletes műszaki adatokat a műszaki dokuementum tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
58800000 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Labordiagnosztikumok beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33696000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Pannon Reprodukciós Intézet Kft., 8300 Tapolca, Bartók Béla út 1-3.
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II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Laborreagnesek beszerzése keretmegállapodás alapján gyárilag új gép kihelyezéssel együtt. A műszaki
leírásban megadott alapmennyiségétől az Ajánlatkérő a tényleges szükségleteinek függvényében 20
százalékkal felfelé eltérhet. Ez a mennyiség a keretmennyiség.
1 db Immunkémiai automata készülék használatba adásával, reagensek megajánlásával, a napi rutinban
a sürgős vizsgálatok meghatározásához a min. követelményekben meghatározottak szerint.Részletes
műszaki adatokat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Keretmegállapodás keretösszege 1. rész tekintetében nettó 40 800 000Ft.-, amely összeg a becsült érték
és a Keretmennyiség alapján került meghatározásra. Keretmegállapodás alapján a Vevő a Keretösszeg
kimerüléséig rendelhet az Eladótól. Ajánlatkérő a Kbt. 50. §. (2) d) foglalt követelményeknek a becsült érték
és a keretösszeg megadásával a hirdetményben megfelel, tekintettel Kbt. 3. §. 18. foglaltakra. Az 1. rész 42.
tételből áll.
(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: Az ellenszolgáltatás teljes nettó értéke HUF / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 40800000 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:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Felek jogosultak 6 hónappal meghosszabbítani közbeszerzési eljárást
Keretösszeg erejéig, amennyiben ezen meghosszabbításhoz mind az ajánlatkérő mind a nyertes
ajánlattevő hozzájárul , és a fenntartó az OKFŐ előzetesen engedélyezi a hosszabbítás lehetőségét írásban.
A meghosszabbítás a Keretösszeget nem érinti.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
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Jelen beszerzés a 16/2012 (II.16.) Korm. rendelet „A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök
közbeszerzésének sajátos szabályairól” szóló jogszabály hatálya alá tartozik, erre figyelemmel Ajánlatkérő
alkalmazhatja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont legalacsonyabb ár értékelési szempontját.
Ajánlatkérő igényeinek a műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő áru felel meg, így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1) Elnevezés:
Fogyóeszközök SCA Scope autonóm, CASA rendszerű
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Pannon Reprodukciós Intézet Kft.
székhely: 8300 Tapolca, Bartók Béla út 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A meglévő SCA Scope autonóm, CASA rendszerű spermaanalizáló automatához fogyóanyagok
beszerzése. A műszaki leírásban megadott alapmennyiségétől az Ajánlatkérő a tényleges szükségleteinek
függvényében 20 százalékkal felfelé eltérhet. Ez a mennyiség a keretmennyiség.
Keretmegállapodás keretösszege 2. rész tekintetében 18 000 000 Ft.- amely összeg a becsült érték és
a Keretmennyiség alapján került meghatározásra. Keretmegállapodás alapján a Vevő a Keretösszeg
kimerüléséig rendelhet az Eladótól. Ajánlatkérő a Kbt. 50. §. (2) d) foglalt követelményeknek a becsült érték
és a keretösszeg megadásával a hirdetményben megfelel, tekintettel Kbt. 3. §. 18. foglaltakra. 2. rész 7
tételből.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Az ellenszolgáltatás teljes nettó értéke HUF / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 18000000 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:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Felek jogosultak 6 hónappal meghosszabbítani közbeszerzési eljárást
Keretösszeg erejéig, amennyiben ezen meghosszabbításhoz mind az ajánlatkérő mind a nyertes
ajánlattevő hozzájárul , és a fenntartó az OKFŐ előzetesen engedélyezi a hosszabbítás lehetőségét írásban.
A meghosszabbítás a Keretösszeget nem érinti.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
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II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Jelen beszerzés a 16/2012 (II.16.) Korm. rendelet „A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök
közbeszerzésének sajátos szabályairól” szóló jogszabály hatálya alá tartozik, erre figyelemmel Ajánlatkérő
alkalmazhatja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont legalacsonyabb ár értékelési szempontját.
Ajánlatkérő igényeinek a műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő áru felel meg, így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
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 felsorolt kizáró okok állnak fenn,
- akivel szemben a Kbt. 62.§ (2) bekezdés a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok állnak fenn
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015 (X.30.) Korm. rend. 17. § (1) bek. 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) alpontja tekintetében
az ajánlattevő nyilatkozata, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38.
pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének
bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;
Az egységes európai közb. 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. A Kbt. 114/A. §-ban foglaltak alapján, Ajánlattevőknek már
ajánlattételkor be kell nyújtania a kizáró okok fenn nem állását és az alkalmassági feltételeknek való
megfelelést alátámasztó dokumentumokat.
A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bek. szerint az alvállalkozó, továbbá az adott esetben a
kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett
gazdasági szereplő vonatkozásában nem állnak fenn a fentiekben előírt kizáró okok. Ajánlatkérő kizárja az
eljárásból azon ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. A 321/2015 (X.
30.) Korm. rendelet 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan
a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók, mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
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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. 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: Figyelemmel a Kbt. 65. § (2) bekezdésben foglaltakra
Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi és gazdasági alkalmasság minimumkövetelményeket
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 114/
A. §-ban foglaltak alapján, Ajánlattevőknek már ajánlattételkor be kell nyújtania a kizáró okok fenn nem
állását és az alkalmassági feltételeknek való megfelelést alátámasztó dokumentumokat!
M1. Valamennyi részben az ajánlattevő (közös ajánlattevő), a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21.
§ (1) bekezdés a) pontja szerinti, ismertesse, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától
visszaszámított megelőző 3 év legjelentősebb labordiagnosztikai fogyóeszköz szállításait a teljesítés ideje
(megkezdés, befejezés, év, hó, nap), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, összeg megjelölésével
és nyilatkozatának csatolásával, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt,
valamint csatolja ezen szállításokkal kapcsolatos, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23.§ szerinti
referenciaigazolásokat vagy nyilatkozatokat.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Harmadik Része szerint
lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet (1a) pontja alapján a három év teljesítéseinek igazolására az ajánlatkérő
a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni
annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés
részteljesítéseként valósult meg.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3a) bekezdésben foglaltak szerint az ajánlatkérő az
ellenszolgáltatás összegének feltűntetését kéri, mivel mennyiségi meghatározás jelen eljárásban a
referncia tárgykörében nem alkalmazható.
M2. Az 1. részben 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján a megajánlott
készülékre vonatkozó, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó
tanúsítvány, vagy megfelelőségi nyilatkozat másolata, mely szerint a megajánlott készülék megfelel a
8/2003. (III.13) ESZCSM. rendeletben, vagy a 93/42 /EKG tanácsi irányelvben és /vagy a 4/2009. (III. 17.) EüM
rendeletben előírt minőségi megfelelőségi követelményeknek.
Amennyiben a megajánlott termék nem tartozik azon eszközök közé, amely vonatkozásában kötelezettség
a CE megfelelőségi tanúsítvány megléte, akkor azon termékek esetében csak a gyártói megfelelőségi
nyilatkozatot (DOC Declaration of Conformity) kötelező benyújtani.
A műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek az ajánlattevők (közös ajánlattevőnek) együttesen is
megfelelhetnek. (Kbt. 65. § (6) bekezdés).
A műszaki és szakmai alkalmasság igazolása a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti szervezetek (személyek),
mint kapacitást nyújtók bevonása esetén a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján történik.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az ajánlattevő (közös Ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés
teljesítésére,
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M.1. Amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszaszámított
megelőző 3 évben legalább 1. részben nettó 15 millió forint 2. részben nettó 10 millió forint értékben
történő szerződésszerűen teljesített labordiagnosztikai fogyóeszköz szállításáról szóló referenciával.
M2. Amennyiben az 1. részben megajánlott készülék nem felel meg 8/2003. (III.13) ESZCSM. rendeletben,
vagy a 93/42 /EKG tanácsi irányelvben és /vagy a 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben előírt minőségi
megfelelőségi követelményeknek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő alkalmaz késedelmi és meghiusúlási kötbért, amelynek részletszabályai a közbeszerzési
dokumenentumban található.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumban megadott adásvételi szerződés
tartalmazza. Az ajánlattétel, a szerződéskötés és az elszámolás is HUF-ban történik. Ajánlatkérő előleget
nem fizet. Ajánlatkérő a leszállításra kerülő árukat a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben foglaltak alapján,
a teljesítésigazolás alapján kiállított számla kézhezvételétől számított 60 napos átutalással egyenlíti
ki a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint. Vevő fizetési késedelme esetén, a szerződés
időtartama alatt késedelmi kamat megfizetésére lesz köteles. A Kbt. 27/A. § alapján Vevő köteles fogadni
és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai
szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett
szintaxislistának. Ajánlattevő jogosult indexálni a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
A Kbt. 35. § (8) bek. alapján Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, közös ajánlattevőket, hogy a
szerződésteljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
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:
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Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/10/19 (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: 2022/10/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 18:00 (óó:pp) Hely: ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket
tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően, kettő
órával később kezdi meg.
Az ajánlatnak vagy részvételi jelentkezésnek az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő lejártának
időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
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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)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1.) Ajánlatkérő a 321/2011. (X. 30) Korm. rend. 30. § (4) bek. értelmében, felhívja
ajánlattevők figyelmét, hogy a 28. § (3) bek. alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest
szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a
felhívás III.1.3.M1. és M2 pontban megadottak szerint.
2.) Ajánlatkérő nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjában foglaltakat.
3.) Ajánlatkérő alkalmazza a 81. § (4)-(5) bekezdésben foglaltakat.
4.) Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt. 71. § szerinti körben. Ajánlatkérő nem kívánja alkalmazni a
Kbt. 71. § (6) bek.-ben foglaltakat
5.) FAKSZ: NNémediné Horányi Márta (lajstromszám: 00369).
Marcsinák Péter (lajstromszám: 01077).
dr. Princz Andrea (lajstromszám: 01363)
6.) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumban részletesen megadott
műszaki leírásban szereplő szabványok, műszaki előírások, műszaki ajánlásokra történő hivatkozás a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű meghatározás érdekében történt, az „azzal (azokkal) egyenértékű” megajánlások
elfogadásra kerülnek. Nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat kizárólag azon az alapon, hogy az ajánlatban
szereplő termékek és szolgáltatások nem felelnek meg a műszaki leírásban meghatározott szabványoknak vagy
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egyéb előírásoknak, amennyiben az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel
bizonyítja, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban
meghatározott követelményeknek. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata, ill. kötelezettsége.
7.)Ajánlatkérő Kbt. 105. § (1) szerinti keretmegállapodást köt részenként egy ajánlattevővel, ahol a Kbt. 105. §.
(1) a) szerint a keretmegállapodás az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés(ek)
minden feltételét tartalmazza. Az ajánlatkérő eseti közvetlen megrendelés útján valósítja meg beszerzési igényeit
Eladótól Kbt. 105. §. (1) a) bekezdése szerint.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Soproni Egyetem (20590/2022)
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: Soproni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19253086208
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Utca 4.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kincses Zsolt
Telefon: +36 302541257
E-mail: kincses.zsolt@uni-sopron.hu
Fax: +36 12380981
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-sopron.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/EKR001387892022/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 | 2022.188

498

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/EKR001387892022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
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:
3 db új gépjármű beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001387892022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34100000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő közbeszerzési eljárás eredményeként 3 db új gépjármű beszerzését kívánja megvalósítani,
amelyeket kifejezetten erdészeti célokra kíván használni. Új gépjárműnek minősül az a gépjármű,
amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve
próbajárműként nem használták. Az ajánlattevők által megajánlott 3 db gépjárműnek azonos gyártótól
kell származnia és azonos típusúnak kell lennie.
Átadási (szállítási) feltételek:
- A gépjárműveket tehergépjárműként levizsgáztatva, forgalmi rendszámmal ellátva kell átadni.
- A regisztrációs adó, forgalomba helyezési díj, összes költsége Ajánlattevőt terheli és az ajánlati ár része.
- A leszállításra kerülő gépjárműveknek meg kell felelniük a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a közúti
járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről) hatályos előírásainak.
Főbb műszaki paraméterek:
- Teljes hossz: max. 12.200 mm
- Motor maximális teljesítménye: 110 KW (150 LE)
- Motor maximális nyomaték leadása: 1 600 – 2 000 fordulat/perc között is elérhető legyen
- 4 ajtós, duplakabinos kivitel
- Csomagtér terhelhetőség: min. 750 kg
- Manuális, 6+1 sebességes nyomatékváltó
- Legalább 17” kerekek
- Vonóhorog 7 pontos elektromos csatlakozóval
- Szállítható személyek száma: min. 5 fő
- Megengedett legnagyobb össztömeg: min. 3000 kg
- EURO besorolás: EURO 6.
A gépjárművek átadásának helye a nyertes ajánlattevő telephelye. A beszerezni kívánt gépjárművek
részletes specifikálását a Közbeszerzési Dokumentumok III. fejezete, a Műszaki leírás tartalmazza.
A műszaki leírásban/specifikációban meghatározott követelmények, feltételek az Ajánlatkérő minimális
előírásait tartalmazzák. Az ajánlatban ennél kedvezőbb jellemzőkkel bíró termékekre is tehető megajánlás.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáró szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglaltak figyelembe vételével a jelen eljárást megindító felhívásban, vagy a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre való hivatkozás kizárólag a
közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása, a megnevezés megadása pedig csak
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a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal
egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az egyenértékűséget ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (6) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével kell alátámasztania, megfelelő eszközök lehetnek különösen a Kbt. 60. §-ban említett
bizonyítási eszközök.
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 beszerzés tárgyának jellegét és
tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya egységes, ezért – gazdasági ésszerűségre is figyelemmel - kizárja
annak lehetőségét, hogy Ajánlatkérő jelen eljárásban biztosítsa a részekre történő ajánlattételt.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
3 db új gépjármű 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: HU A teljesítés helye: Nyertes ajánlattevő telephelye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő közbeszerzési eljárás eredményeként 3 db új gépjármű beszerzését kívánja megvalósítani,
amelyeket kifejezetten erdészeti célokra kíván használni. Új gépjárműnek minősül az a gépjármű,
amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve
próbajárműként nem használták. Az ajánlattevők által megajánlott 3 db gépjárműnek azonos gyártótól
kell származnia és azonos típusúnak kell lennie.
Átadási (szállítási) feltételek:
- A gépjárműveket tehergépjárműként levizsgáztatva, forgalmi rendszámmal ellátva kell átadni.
- A regisztrációs adó, forgalomba helyezési díj, összes költsége Ajánlattevőt terheli és az ajánlati ár része.
- A leszállításra kerülő gépjárműveknek meg kell felelniük a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a közúti
járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről) hatályos előírásainak.
Főbb műszaki paraméterek:
- Teljes hossz: max. 12.200 mm
- Motor maximális teljesítménye: 110 KW (150 LE)
- Motor maximális nyomaték leadása: 1 600 – 2 000 fordulat/perc között is elérhető legyen
- 4 ajtós, duplakabinos kivitel
- Csomagtér terhelhetőség: min. 750 kg
- Manuális, 6+1 sebességes nyomatékváltó
- Legalább 17” kerekek
- Vonóhorog 7 pontos elektromos csatlakozóval
- Szállítható személyek száma: min. 5 fő
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- Megengedett legnagyobb össztömeg: min. 3000 kg
- EURO besorolás: EURO 6.
A gépjárművek átadásának helye a nyertes ajánlattevő telephelye. A beszerezni kívánt gépjárművek
részletes specifikálását a Közbeszerzési Dokumentumok III. fejezete, a Műszaki leírás tartalmazza.
A műszaki leírásban/specifikációban meghatározott követelmények, feltételek az Ajánlatkérő minimális
előírásait tartalmazzák. Az ajánlatban ennél kedvezőbb jellemzőkkel bíró termékekre is tehető megajánlás.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáró szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglaltak figyelembe vételével a jelen eljárást megindító felhívásban, vagy a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre való hivatkozás kizárólag a
közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása, a megnevezés megadása pedig csak
a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal
egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az egyenértékűséget ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (6) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével kell alátámasztania, megfelelő eszközök lehetnek különösen a Kbt. 60. §-ban említett
bizonyítási eszközök.
(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 Előteljesítés mértéke (min. 0 nap - max. 60 nap, előny a magasabb) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (EUR-ban megadva) / 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: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/11/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/02/28 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
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II.2.13) További információ
A II.2.7) pontban rögzített szerződés kezdő időpontja a közbeszerzési eljárás lefolytatásának időigényére
tekintettel módosulhat.
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) bekezdésének h)-k) és
m) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását „a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról” szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a
10. § g) pont gb) alpontjában, valamint a 17. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolnia:
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdése szerint a Kbt.62. § (1) bekezdés
k) pont kb) alpontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint kell
igazolnia.
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozólag, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót,
valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 41/A. § (1) bekezdése alapján benyújthatók
az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a
nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű
elektronikus másolata formájában.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására vonatkozó nyilatkozatok keltezésével kapcsolatosan
ajánlatkérő az alábbiakra hívja fel a T. Ajánlattevők figyelmét: A jelen eljárásban alkalmazott Kbt. 62.
§ (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy az eljárásban ki és mely ok(ok)ból nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó és alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő. A Kbt. 3. § 23. pontja rögzíti,
hogy mi tekintendő a közbeszerzési eljárás megindításának, másként a közbeszerzési eljárás kezdő
napjának. Ebből következően a becsatolt nyilatkozatoknak alkalmasnak kell lenniük arra, hogy azokból
egyértelmű következtetés legyen levonható a kizáró okoknak az ajánlatkérő tárgyi, az eljárást megindító
felhívás VI.4) pontjában szereplő időpontban megindított közbeszerzési eljárásában való fenn nem állása
igazolására. A kizáró okok tekintetében közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatók (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma
valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó
külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján a kizáró okok, az alkalmassági
követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. A
kizáró okok tekintetében Ajánlatkérő felhívja továbbá Ajánlattevők figyelmét, hogy a 62. § (1) bekezdés
b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása esetén Ajánlattevők
élhetnek a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségével.
A Kbt. 114/A. § (2) bekezdés alapján az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen,
és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni.
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
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Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M1) Az ajánlatkérő a Kbt. 114/A.§ alapján előírja, hogy
ajánlattevők az igazolásokat az ajánlatukban nyújtsák be. Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás
feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 (három) év legjelentősebb szállításait.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjának esetét a Korm. rendelet 23. §-a alapján
az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a
szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni az alábbi tartalommal:
a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő fél) neve, címe,
b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe,
c) a szállítás tárgya (az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),
d) a teljesítés ideje: kezdő és befejező időpontja (év, hónap, nap pontossággal)
e) teljesítés mennyisége (db)
f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja értelmében a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § értelmében Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja
annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítéseként
valósult meg.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban vagy közös ajánlattevőként teljesítette, úgy
a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit
teljesítette.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint. Ebben az esetben
meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására támaszkodik.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha
az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három évben befejezett, de legfeljebb hat éven beül
megkezdett szállítások tekintetében nem rendelkezik legalább 2 darab gépjármű szállítására vonatkozó
szerződésszerűen teljesített 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:
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben az alábbi szerződést biztosító
mellékkötelezettségeket köti ki:
Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt
követő minden késedelmesen eltelt nap után a késedelemmel érintett gépjármű nettó szerződéses
ellenértékének az 1 %-a, de maximum 15%-a, amennyiben a késedelmi kötbér mértéke eléri a
késedelemmel érintett gépjármű nettó szerződéses ellenérték 15 %-nak megfelelő összeget, úgy
Ajánlatkérőt elállási jog illeti meg.
Hibás teljesítés esetén, az Ajánlatkérő ugyanolyan mértékű kötbért követelhet, mint a szállítás késedelme
esetén arra az időre, mely a hiba bejelentésétől a kifogástalan minőségben történő szállításig eltelik.
Meghiúsulási kötbér mértéke az érintett gépjármű(ek) ellenértékének 15%-a.
Ajánlattevőnek a leszállított gépjárművekre legalább 36 (harminchat) hónap / gépjárművenként 100.000
km-ig (amelyik hamarabb bekövetkezik) jótállást kell vállalnia.
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III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A vételár megfizetése a gépjárművek szerződésszerű leszállítását követően utólag, egyösszegben
esedékes. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A teljesítés igazolása a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint történik. A szerződés ellenértéke az igazolt
teljesítést követően a nyertes ajánlattevő által a hatályos jogszabályoknak megfelelően kiállított számla
kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése
figyelembevétele mellett. A számla nem határidőben történő kiegyenlítése kapcsán irányadó a Ptk. 6:155
§ (1) bekezdése. A fizetésre vonatkozó részletszabályokat a szerződéstervezetek tartalmazzák. A pénzügyi
teljesítéssel összefüggő egyéb körülményekre a Kbt. 135. §-ban foglaltak az irányadók.
Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. A nyertes ajánlattevő által euróban megajánlott ajánlati árat a
szerződés teljesítésének napján érvényes MNB által rögzített árfolyamon számítja át forint összegre, amely
feltüntetésre kerül a számlán.
A Kbt. 27./A §-ában foglaltak alapján az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus
számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság
által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még: Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
A kifizetésnél az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, Az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény, A részletes finanszírozási feltételeket az ajánlati dokumentáció részét képező szerződés
tervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő, ill. nyertes közös ajánlattevők esetében kizárja gazdálkodó szervezet
létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
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
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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: 2022/10/12 (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: 2022/10/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok
felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára
hozzáférhetővé válnak. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan
beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az
ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) - (5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a
bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban
szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
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
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x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány. Az 1. értékelési szempont: egyenes
arányosítás, „2. Nettó ajánlati ár” értékelési szempont esetében fordított arányosítás módszerével számolja
ki a pontszámokat az ajánlatkérő.
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 az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) a) pontja szerinti legjobb ár-érték arány
szempontja alapján értékeli.
2. AK az eljárás eredményéről az összegezés EKR rendszeren keresztül történő megküldésével tájékoztatja az
ajánlattevőket a Kbt. 79. §-a szerint.
3. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint nyilatkozatát. A nyilatkozatot az EKR
rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell megtenni.
4. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemleges
tartalmú válasz esetén is csatolandó a nyilatkozat). A nyilatkozatot az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap
kitöltésével kell megtenni.
5. Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot, melyben ajánlattevő feltünteti
a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat. A nyilatkozatot az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap
kitöltésével kell megtenni.
6. A Kbt. 131. § (5) bekezdése szerint az írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése
napjától a nyertes ajánlattevő és - amennyiben második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő megjelölésre
kerül, úgy - a második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 30 nappal
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meghosszabbodik. A szerződés megkötésére ezen időszakon belül, de az írásbeli összegezés megküldése napját
követő 10. napot követően kerül sor, kivéve a Kbt. 131. § (8) szerinti esetben.
7. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Halász Anita, lajstromszám: 00710.
8.A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések esetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv., a
321/2015. (X. 30.) Korm. r. előírásai az irányadók.
9. Az ajánlati felhívásban meghatározott határidők tekintetében a közép-európai pontos idő (CET) az irányadó.
10. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattevők), közülük az ajánlattételi határidő
lejárata 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. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a valamennyi közös
ajánlattevő által aláírt Együttműködési Megállapodást. A tartalmi előírásait a dokumentáció tartalmazza.
11. AT a Kbt. 44. § (1) bekezdés szerint az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titok (2018. évi LIV.
törvény 1. §) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
12. Nem magyar nyelven benyújtott iratok ajánlattevői fordítása csatolandó az ajánlathoz.
13. Az M1 pont szerinti alk. feltételek és ezek ig. módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
14. AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell a megajánlott gépjárművek műszaki adatairól, felszereltségéről a
közbeszerzési dokumentumban előírt részletességgel.
15. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy alkalmazza a Kbt. 81. § (4)- (5) bekezdésében foglaltakat.
16. AK az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés szerinti eredménytelenségi okot.
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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Tiszaladány Község Önkormányzata (20529/2022)
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: Tiszaladány Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15349930202
Postai cím: Kossuth Út 53.
Város: Tiszaladány
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3929
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lovász Dóra
Telefon: +36 305151743
E-mail: tiszaladany@gmail.com
Fax: +36 47352835
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tiszaladany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tiszaladany.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/EKR001428092022/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/EKR001428092022/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 útfelújítás
Hivatkozási szám: EKR001428092022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

510

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 útfelújítás Tiszaladányon a VP6-7.2.1.1-21 3300851833 azonosító számú pályázat keretében.
További információk a Közbeszerzési dokumentációban.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beruházás egy egységet képez. A különböző technológiai
munkafázisok egymásra épülnek, a biztonságos és hatékony munkavégzés, és a gazdasági ésszerűség
kizárólag abban az esetben biztosítható, ha az egy egységként valósul meg. 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 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:
Külterületi útfelújítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Tiszaladány külterület 106., 0101/12. és 0101/15 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Helyszínrajz:
A tervezett út Tiszaladány Község igazgatási területén és kezelésében lévő már meglévő szilárd burkolattal
rendelkező aszfaltút.
A burkolat széle töredezett, az útpadka helyenként felmagasodott. A pályaszerkezet zúzottkő anyagú, a
burkolat felületét az elmúlt években üzemeltetési tevékenység során több helyen kátyúzással javítottak.
Az út minden egyes keresztszelvényében átlag 3,00 méter szélességgel rendelkezik. A két oldali 1.0-1.0
méteres padka is szintén mechanikailag stabilizált kőanyag volt korábban. A meglévő és a tervezetten
felújított létesítmény is 1 forgalmi sávos. A betervezett ívek követik a meglévő nyomvonal vonalvezetését.
A tervezett út két oldalán új földmedrű szikkasztó árkot nem kell kiépíteni, a meglévő árkok növényzettől
való eltávolítását és jó karba helyezését kell elvégezni. Ezek az árok kizárólag csak az út burkolatáról
származó csapadékvizek befogadója, idegen területet nem érint az árokrendszer. Az árok nem csatlakozik
bele semmilyen egyéb más vízelvezető rendszerbe.
Magassági kialakítás:
A hossz-szelvény kialakításakor a 0+000 km szelvényben csatlakoztunk a 3621 j. Tokaj – Taktaharkány
ök. út 4+508 km szelvényének jobb burkolatszéléhez 95.14 mBf. magasságon, de a tényleges jelen
pályázat keretében történő beavatkozás a 0+007.60 km szelvénytől kezdődik. A meglévő út magassági
vonalvezetése során a minimális magassági korrekció került betervezésre ezzel is egységesítve, és eltüntve
hosszirányú egyenetlenségeket, hullámokat. A meglévő felület és a tervezett bizonylatolandó aszfalt
vastagság alatti kiegyenlítő réteg változó vastagságban (de min. 5.00 cm) beépítésének mennyisége
szolgál ezen hibák eltüntetésére, teljes és nem teljes szélességben való beépítéssel.
A 2+515.75 km szelvénytől a 2+719.83 km sz. végszelvényig 3 rtg. aszfalt beépítését terveztük. A tervezett
nyomvonal melletti burkolat felületek szintbeni csatlakozásának megtartása és a burkolat/burkolatok
vízelvezetésének megoldása miatt, itt a 3 rtg. aszfalt vastagsággal megegyező mélységben a meglévő
burkolatot bontó és nyeső gépekkel ki kell szedni. A nyomvonal magassági vonalvezetése nem emel a
pályán, a tervezett magassági is szinte követi a meglévő burkolat magassági szintjét.
Keresztmetszeti kialakítás
A felújítással tervezett út koronaszélessége 5.00 m, a burkolat szélessége 3.00 m, a kétoldali padka
1.00-1.00 m.
Oldalesések
Az oldalesések kialakításánál a meglévő terep adottságait követtük – figyelembe véve a vonatkozó
előírásokat:
- a forgalmi sáv/sávok oldalesése egyenes szakaszokon 2.0 %.
A tervezett szakaszon az oldalesés egyoldali, balról-jobbra vagy ellenkező esés kialakítású.
A mechanikailag stabilizált padkák oldalesése egységesen 5% a burkolattól kifelé.
Burkolatszél—lekerekítések:
Burkolatszélek lekerekítésére nem volt szükség.
Szegélyek, padkák:
Kiemelt vagy süllyesztett szegély nem került beépítésre. A padka egységesen M56 (M63) mechanikailag
stabilizált anyagból épül min. 10 cm vastagságban.
Gyalogjárdák, kerékpárutak:
Gyalogjárdák és kerékpárutak nem kerültek megtervezésre.
Rézsűhajlások:
A rézsűhajlások egységesen 1:1.5.
Kapubejárók:
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A kapubejárók útcsatlakozások helye jelen terv készítésekor ismert. Azok átépítésére nem kerül
sor, új kapubehajtó kialakítására sincs szüksége. A kapubejárók és csatlakozó utak aszfaltozását az
ingatlanhatárig el kell végezni, a helyszínrajzon jelöltek szerint.
Pályaszerkezetek
A 0+007.6-2+515.75 km szelvények között 2 rtg. burkolat megerősítés:
• 5.00 cm AC 11 kopó (F) j. aszfalt kopóréteg;
• 5.00 cm AC 16 kötő (F) j. aszfalt kötő-, és egyben kiegyenlítő rétegként beépítve;
• 1 rtg. Feszültségelosztó réteg aszfalterősítő-rács;
• ~2 cm Profil marás;
A 2+515.75-2+719.83 km szelvények között 3 rtg. burkolat megerősítés:
• 5.00 cm AC 11 kopó (F) j. aszfalt kopóréteg;
• 5.00 cm AC 16 kötő (F) j. aszfalt kötőréteg;
• 7.00 cm AC 22 alap (F) j. aszfalt alapréteg;
• 30.00 cm Meglévő alapréteg bontása, nyesése, M63 mechanikai stabilizációval való javítása, tömörítése;
Hrsz 106 0101_12 0101_15 Összesen
Szilárd burkolatú út felülete 7102 1628 643 9373 m2
Padka építés 441,12 45,4 30,35 516,87 m3
Burkolat marás 284,08 65,12 349,2 m3
Aszfalterősítő rács elhelyezése 7102 1628 8730 m2
Alapréteg készítése szemcsés anyagból 192,9 192,9 m3
Profilbahozás AC 16 kopó (F) aszfalttal 29,15 4,35 6,15 39,65 m3
Aszfalt alapréteg beépítése AC 22 (F) 47,87 47,87 m3
Aszfalt kötőréteg AC 16 kopó (F) 562,2 112,8 33,17 708,17 m3
Aszfalt kopóréteg AC 11 kopó (F) 355,1 81,4 32,2 468,7 m3
További információk a kiviteli tervdokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.1. Az M/2.1. alkalmassági feltételre megjelölt szakember jogosultság
megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata mélyépítés területen (0-36 hónap
között kerül értékelésre) 10
2 2.2. Az M/2.2. alkalmassági feltételre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges
gyakorlati időn felüli többlettapasztalata építménygépészet területen (0-36 hónap között kerül
értékelésre) 10
3 3. Többletjótállás időtartama (egész hónapban megadva) (a minimálisan előírt 12 hónapon felül, az
ajánlati elem legkedvezőtlenebb mértéke: 0 hónap; legkedvezőbb mértéke: 24 hónap) 10
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: 45
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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1.1-21 3300851833
II.2.13) További információ
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A támogatás mértéke a projekt
elszámolható összköltségének 95 %-a, a fennmaradó pénzügyi fedezetet Ajánlatkérő saját forrásból
biztosítja. A finanszírozás formája: utófin. Szállítói finanszírozás alkalmazására nem kerül sor.
AT legkésőbb a a szerződéskötés időpontjára - feltételes közbeszerzés esetén a szerződés hatálybalépését
követően a szerződésben meghatározott időpontig - köteles építési-szerelési felelősségbiztosítási
szerződést kötni vagy meglévő biztosítását a szerződés tárgyára kiterjeszteni. A biztosítás mértéke min
150.000.000.- Ft/év és 50.000.000.- Ft/káresemény. A feltétel elfogadásáról AT-nek nyilatkoznia kell. A
II.2.7. pontban foglalt teljesítési határidő a sikeres munkaterület átadás-átvételtől értendő. AK felhívja a
figyelmet, hogy a munkaterület átadására a szerződéstervezet 3. rész 22. pontja szerint a mintavételi és
megfelelőségigazolási terv, illetve technológiai utasítás AK képviseletében eljáró műszaki ellenőr általi
jóváhagyásától számított legkésőbb 3 munkanapon 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: A Kbt. 114. § (1) bekezdésre figyelemmel, az eljárásban nem lehet ajánlattevő
(közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,
akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), és m) pontjai szerinti bármely kizáró ok fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a
fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja
vagy a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
17. §-a alapján ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti
egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk
megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása
tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Alvállalkozó és kapacitást nyújtó vonatkozásában:
Ajánlattevő a Kbt. 67 § (4) bekezdésében, és a 321/2015. Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k); és m) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót
és kapacitást nyújtót. Öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján. A jogerős határozatot a gazdasági
szereplő az ajánlatában a nyilatkozatával egyidejűleg köteles benyújtani.
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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.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelőség ellenőrzése két lépcsőben történik:
I. Előzetes igazolási mód:
A Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 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.
II. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához: Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdésében foglaltak
szerint külön hívja fel a gazdasági szereplőt azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy
az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ak. felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a)
bekezdésében foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az építési kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő
nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végsők névjegyzékében, a nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nincs bejegyezve az Irányelv XI. melléklete szerinti
hasonló nyilvántartásba.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ/1.1. A 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) és (5) bekezdésére, a Kbt. 69. § (11) bekezdésére is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Karakterkorlátozás miatt az AF VI.6.9. pontjának folytatása:
17. 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.
18. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját, azaz
a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítja, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben
legalább két ajánlatot.
19. 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. §).
20. Abban az esetben, ha az eljárás során, Ajánlattevő a referencia vonatkozásában igénybe veszi
más szervezet kapacitásait, csatolandó ezen szervezet kötelezettség vállalása, melyből egyértelműen
megállapítható, hogy ezen feladatok elvégzéséhez a megjelölt kapacitást nyújtó kerül bevonásra a
teljesítéshez szükséges mértékben
21. Jelen eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: dr. Molnár Barbara
01321
E-mail: drmbtender@gmail.com
22. Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltakra az ajánlatkérő felhívja
a figyelmet, hogy a pénzügyi, gazdasági, műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.188

515

a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az M.1. és M.2. alkalmassági
feltételek vonatkozásában.
23. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza.
24. A felhívás IV.2.6. pontjában meghatározott 2 hónap ajánlati kötöttség alatt Ajánlatkérő 60 napot ért.
25.Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell az ajánlati árat alátámasztó árazott költségvetést. 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.
A fenti előírásokat nem teljesítő ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné
nyilvánítja az Ajánlatkérő!
Az ajánlati ár kialakítása során a kiadott műszaki leírás ismerete mellett az alábbi pontokat is figyelembe
kell venni.
Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és
semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. A nettó árakat úgy kell megadni,
hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. vám,
különböző díjak és illetékek stb. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a
szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit
a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül módosítja. Az Ajánlattevők
csak forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet. Az ajánlati
árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős
megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, így többek
között minden illetéket, díjat. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb
fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.
26. AT köteles az ajánlattétel során nyilatkozni az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések
miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti
tilalomról.
27. AK felhívja a figyelmet a szerződéstervezet 3. részében megjelölt minőségi követelményekre, és az
abban foglaltak szerint nyertes AT szerződéses kötelezettségeire.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1. A 321/2015. (X.30.) [Kr.] 21. § (2) bek. a) pontja
alapján a közbeszerzési eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 (nyolc)
éven belül megkezdett és 5 (öt) éven belül szerződésszerűen teljesített legjelentősebb építési
beruházásainak (közlekedési építmények kivitelezése) bemutatása a szerződést kötő másik fél által
kiállított referenciaigazolással. [A Kr.23.§-ában, valamint a 22. § (3) bek.ében foglaltaknak megfelelően.]
Ajánlatkérő [Ak] a Kr. 21.§ (2) bek. (2a) pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc
éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
A referenciaigazolásnak legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél neve, székhelye,
- teljesítés helye,
- az építési beruházás tárgya, mennyisége (olyan tartalommal, amelyből az előírt alkalmassági
minimumkövetelménynek való teljesülés megállapítható)
- a szerződésszerű teljesítés kezdő és befejező időpontja (ÉV/HÓ/NAP) szerinti bontásban
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e.
Ha a bemutatott referenciát az AT közösen teljesítette, úgy referenciaként kizárólag az AT saját
teljesítésének aránya számolható el. Ebben az esetben rögzíteni kell az AT saját teljesítésének százalékos
arányát.
Ak felhívja a figyelmet a Kr. 22.§ (5) bekezdésére.
Ha az AT a felhívás M.1 pontban előírtak vonatkozásában más szervezet vagy személy kapacitására kíván
támaszkodni, úgy a Kbt. 65. § (7) bek megfelelően alkalmazandó.
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AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bek.ében foglaltakra.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelőség ellenőrzése két lépcsőben történik:
I. Előzetes igazolási mód:
A Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 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.
II. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához: Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdésében foglaltak
szerint külön hívja fel a gazdasági szereplőt azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy
az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ak. felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a)
bekezdésében foglaltakra.
M.2. A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján azon szakembereknek
(szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük
vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó:
- A szakember neve;
- A szakember – az ajánlattétel időpontja szerinti munkahelye;
- A szakember kamarai nyilvántartási számát, és jogosultság kódja (amennyiben az adott szakember már
az ajánlattétel időpontjában rendelkezik az előírt jogosultsággal);
- A kamarai nyilvántartás fellelhetőségének Internet címe (amennyiben az adott szakember már az
ajánlattétel időpontjában rendelkezik az előírt jogosultsággal).
- A kamarai nyilvántartás fellelhetőségének Internet címe (amennyiben az adott szakember már az
ajánlattétel időpontjában rendelkezik az előírt jogosultsággal).
Amennyiben a megajánlott szakember nem rendelkezik a fenti - szerződéskötési feltételként meghatározott jogosultsággal, úgy csatolni szükséges továbbá:
- A bemutatott szakember azon végzettségét képzettségét igazoló iratainak egyszerű másolatát, melyek a
szakmagyakorlási jogosultság megszerzéséhez szükségesek, továbbá
- jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idő meglétét igazoló, a szakember által saját
kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát.
A szakember tekintetében ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltakat.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdésében foglaltakra is.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 3. § 10. pontja, a 65. § (6)-(7); (9) és (11)
bekezdései, 114. § (2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1), illetve a 22. §
(1)-(2)23.§. Az ajánlattevőnek az ajánlatban Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint elegendő nyilatkozatot
benyújtania arról, hogy az előírt alkalmassági követelmény teljesül, az alkalmassági követelmény
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés
alapján a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével hívja fel az előírt
igazolások benyújtására.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés
teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 db, a közbeszerzési eljárást megindító felhívás
feladásának napjától visszafelé számított 8 éven belül megkezdett és 5 éven belül szerződésszerűen
teljesített közlekedési építmények kivitelezésére vonatkozó referenciával, amely legalább összesen 7000
m2 útburkolat kivitelezésére vonatkozott.
A minimumkövetelményeknek való megfelelés egy vagy több szerződésszerűen teljesített referencia
bemutatásával is igazolható. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1)
bekezdésében foglaltakra is.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések
szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. A benyújtott
nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki és szakmai alkalmasság
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megállapítására. Az ajánlatban a Kbt. 65. § (7) bekezdés második fordulata alapján a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó - joghatás kiváltására alkalmas formában kiállított – okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (11) és (12) bekezdéseiben
foglaltakra.
Az M.1. pontban rögzített alkalmassági minimumkövetelményt a Kbt. 65.§ (5) bekezdés alapján határozta
meg ajánlatkérő.
M.2.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem von be a teljesítésbe legalább 1 fő szakembert, aki a 266/2013.
(VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-M” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez
szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott vagy azzal egyenértékű
végzettséggel, és gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-M”
kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal
rendelkezik. Amennyiben a megjelölt szakember rendelkezik a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1.
melléklet alapján meghatározott érvényes „MV-M (Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület)”
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, ha nem von be a teljesítésbe legalább 1 fő szakembert, aki a 266/2013.
(VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez
szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott vagy azzal egyenértékű
végzettséggel, és gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ”
kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal
rendelkezik. Amennyiben a megjelölt szakember rendelkezik a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1.
melléklet alapján meghatározott érvényes „MV-KÉ (Közlekedési építmények szakterület)” 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.
A szakemberek között az átfedés megengedett.
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: At. késedelmes teljesítése esetén kötbér-fizetési kötelezettség terheli, ha a
késedelemért felelős. Mértéke a késedelem minden megkezdett napja után, naptári naponként a nettó
vállalkozói díj 1 %-a. max 20 %. A 20 napot meghaladó késedelem esetén Ak. jogosult a szerződést
azonnali hatállyal felmondani/elállni, és At meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.
Meghiúsulási kötbér: At. amennyiben a szerződés teljesítése meghiúsul - olyan okból, amiért felelős -,
akkor Ak. részére meghiúsulási kötbért köteles fizetni. Alapja nettó vállalkozói díj. Mértéke a kötbéralap 20
%-a. AK a szerződés teljesítése során alkalmazza a Ptk. 6:187. § (1)-(2) bekezdésének rendelkezéseit.
Jótállás: At a szerződés hibátlan teljesítésének a biztosítására a sikeres műszaki átadás-átvételt követően
kiadott teljesítési igazolás keltétől At. vállalása szerint (minimálisan. 12 hónap).
Jótállási biztosíték: Nyertes At köteles a jótállási kötelezettségekből eredő megrendelői igények
teljesítésének biztosítására a nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő jótállási biztosíték szolgáltatására.
Teljesítési biztosíték: Nyertes At köteles a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos Megrendelői
igények biztosítékaként a nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő teljesítési biztosíték szolgáltatására.
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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:
1. Előleg mértéke legfeljebb 5 %. Az előleg kifizetése az építési munkaterület átadását követő 15 napon
belül a 322/2015 (X. 30.) Kr 30. § (1) bekezdése alapján Előleg visszafizetési biztosíték nincs.
2. Számlázás:
- 1. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 50 %-ának megfelelő összegről az
áfa nélküli teljes nettó vállalkozói díj 50 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén,
- végszámla benyújtása: a teljes nettó vállalkozói díj 50 %-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. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a vállalkozói díj tartalékkeretet
nem tartalmaz, továbbá, hogy a megkötendő szerződés rendelkezései vonatkozásában a tartalékkeret
jogintézményét nem alkalmazza.
További feltételek a KD-ban és a szerződéstervezetben. Számla kifizetésére irányadó a Kbt. 135. § (1) és (5)(6), Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek, valamint alvállalkozó esetén a 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A.§. Tartalékkeret nincs.
Részletek a KD-ban.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
A Kbt. 35. § (8) bekezdése szerinti szervezet alapítása kizárt.
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
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Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása
nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/10/14 (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)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/10/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. §-a szerint történik.
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.
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Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Ajánlatkérő
felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely
meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi
határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Jelen eljárás a
Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján kerül megindításra. Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (pályázatot)
nyújtott be mely Támogatási Szerződés aláírásra is került.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a Támogatási Szerződésben szereplő
támogatási összeg megemelése vonatkozásában Ajánlatkérőnek költségátcsoportosításra vonatkozó
szerződésmódosításra irányuló igényt kell benyújtania (költségnövekmény iránti kérelem). A Kbt. 53 §
(6) bekezdése alapján a költségnövekmény iránti kérelem el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb
összegben történő elfogadása esetében az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére
képtelenné válása okaként hivatkozhat. A feltételesen megkötött szerződés hatálybalépésének feltétele a
költségnövekmény iránti kérelem elfogadása.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 2000000
A befizetés helye: Takarékbank Zrt.
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 68500012-11055860
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték rendelkezésre
bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel
kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.
További részletszabályok a közbeszerzési dokumentumban találhatóak.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
Egyösszegű nettó ajánlati ár esetén fordított arányosítás; M.2.1-M.2.2. alkalmassági követelményen
felüli szakmai többlettapasztalat keretében bemutatott szakmai többlettapasztalat és 3. értékelési
részszempont esetén 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. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az
ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
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.
3. A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet olyan határidőn belül kell előterjesztenie a gazdasági szereplőnek,
hogy az Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal
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megadhassa. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a fenti válaszadási határidő lejártát megelőző negyedik
napnál később nyújtották be, Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (3) bekezdése szerint jár el. Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (4)
bekezdése alapján a Kbt. 52. § (4) és (5) bekezdése szerint az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, ha a
kiegészítő tájékoztatást legkésőbb a fenti válaszadási határidő lejártát megelőző negyedik napon kérték, az
Ajánlatkérő azonban nem tudja a tájékoztatást határidőben megadni. Ajánlatkérő a határidő meghosszabbítása
során a Kbt. 55. §-ában foglaltak szerint jár el.
4. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint.
5. Az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást
nyújtó) gazdasági szereplő nevében aláíró cégjegyzésre nem jogosult képviselő tekintetében csatolni kell a teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az ajánlat aláírásra és/vagy nyilatkozattételre kiterjedő meghatalmazást,
amely tartalmazza a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását.
6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait, illetve a fenti meghatalmazásoka
az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nevében
meghatalmazás nélkül aláíró képviselő tekintetében a képviseleti jogosultságot alátámasztó bármely
dokumentumot. Az ajánlathoz mind ajánlattevő, mind alvállalkozó, és alkalmasság igazolásához igénybe vett
(kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő vonatkozásában csatolni kell továbbá a cégszerűen aláíró személy(ek)
hiteles aláírási címpéldányát (közjegyző által hitelesített címpéldány) vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos
által ellenjegyzett aláírásmintáját egyszerű másolatban [2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdés]. Ha az ajánlatot nem
cégjegyzésre jogosult személy írja alá cégszerűen, úgy az aláírási címpéldány, avagy minta mellett csatolni kell a
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is.
7. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők az ajánlat részét képező dokumentumokat pdf. formátumú fájlban
készítsék el.
8. Ajánlatkérő helyszíni bejárást jelen eljárásban nem tart.
9. Ajánlatkérő konzultációt jelen eljárásban nem tart.
10. A Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan nyilatkozni kell.
11. A felelősségbiztosításra vonatkozó rendelkezéseket az AF II.2.13. pontja tartalmazza.
12. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell az ajánlati árat alátámasztó árazott költségvetést .xls és .pdf
formátumban. AK felhívja a figyelmet, hogy az árazott költségvetés – mind xls, mind pdf formában – szakmai
ajánlatnak minősül, így hiánypótlás keretei között nem pótolható, javítható, cserélhető. A Kbt. 71. § (8) bekezdés
b) pontja alapján a szakmai ajánlat csak olyan hibáinak javítására van lehetőség, amelyek nem jelentősek, vagy
egyedi részletkérdésre vonatkoznak, azzal, hogy a hiánypótlás nem befolyásolhatja az ajánlattevők között az
értékeléskor kialakuló sorrendet, azaz nem járhat azzal, hogy az ajánlattevő a bírálat során kedvezőbb pozícióba
kerülhessen.
13. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek
a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes, mérlegadatok tekintetében a mérleg fordulónapján
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 a
részvételi felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek
szerint. Átszámítás esetén az Ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot.
14. Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott
határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
15. Irányadó jog: A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
16. Az ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével.
Karakterkorlátozás miatt folytatás az AF III.1.2. pontjában.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/26 (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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Vasad Község Önkormányzata (20354/2022)
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: Vasad Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15730693213
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 21
Város: Vasad
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2211
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagyné Rubi Irén
Telefon: +36 29694717
E-mail: penzugy@vasad.hu
Fax: +36 29694719
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vasad.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/EKR000674032022/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/EKR000674032022/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 közutak fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000674032022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
I rész
I és III sz. költségvetésben szereplő utak
Szakasz hossza: 600m
Érintett HRSZ-ok: 0158, 0175
Szélesség: 3,5m + 2*1m (padka) = 5,5m
6 cm AC 11 aszfalt kopóréteg
• 5 cm ZM 0/22 mechanikai stabilizáció
• profilozott, meglévő útalap
• padka: min. 5 cm ZM 0/22 zúzalék
Szakasz hossza: 1250m
Érintett HRSZ-ok: 0175, 0177, 0129, 0118
Szélesség: 3,0m + 2*1m (padka) = 5m
6 cm AC 11 aszfalt kopóréteg
• 5 cm ZM 0/22 mechanikai stabilizáció
• profilozott, meglévő útalap
• padka: min. 5 cm ZM 0/22 zúzalék
II rész
II sz. költségvetésben szereplő utak
Szakasz hossza: 1700m
Érintett HRSZ-ok: 0196
Szélesség: 5m
5 cm ZM 0/22 mechanikai stabilizáció
• 20 cm ZM 0/56 mechanikai stabilizáció
• tömörített, termett talaj
Részletek a kiadott műszaki dokumentációban.
A műszaki dokumentációban esetlegesen előforduló konkrét gyármány megjelölések a minőség
megjelölését szolgálják. Ajánlatkérő az egyenértékű megajánlásokat elfogadja.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
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II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:
Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
I. és III. számozású útépítés a költségvetés szeri
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés helye: Érintett HRSZ-ok: 0158, 0175 és 0175, 0177, 0129, 0118
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I rész
I és III sz. költségvetésben szereplő utak
Szakasz hossza: 600m
Érintett HRSZ-ok: 0158, 0175
Szélesség: 3,5m + 2*1m (padka) = 5,5m
6 cm AC 11 aszfalt kopóréteg
• 5 cm ZM 0/22 mechanikai stabilizáció
• profilozott, meglévő útalap
• padka: min. 5 cm ZM 0/22 zúzalék
Szakasz hossza: 1250m
Érintett HRSZ-ok: 0175, 0177, 0129, 0118
Szélesség: 3,0m + 2*1m (padka) = 5m
6 cm AC 11 aszfalt kopóréteg
• 5 cm ZM 0/22 mechanikai stabilizáció
• profilozott, meglévő útalap
• padka: min. 5 cm ZM 0/22 zúzalék
burkolatszélek mellé mindkét oldalon 1,0-1,0 m szélességű, nemesített útpadka következik, amely a
meglévő terephez
csatlakozik.
Részletek a kiadott műszaki dokumentációban.
A műszaki dokumentációban esetlegesen előforduló konkrét gyármány megjelölések a minőség
megjelölését szolgálják. Ajánlatkérő az egyenértékű megajánlásokat elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.3 szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0- max 24
hónap) 15
2 A kötelező 24 hónap feletti jótállás mértéke hónapban (min 0 -max 24 hónap) 15
Költség szempont –
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x Ár szempont – Megnevezés: Nettó átalányár 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: VP6-7.2.1.1-21
II.2.13) További információ
II.2.1) Elnevezés:
II. számozású útépítés a költségvetés szerint
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: HU1 A teljesítés helye: Érintett HRSZ-ok: 0196
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II rész
II sz. költségvetésben szereplő utak
Szakasz hossza: 1700m
Érintett HRSZ-ok: 0196
Szélesség: 5m
5 cm ZM 0/22 mechanikai stabilizáció
• 20 cm ZM 0/56 mechanikai stabilizáció
• tömörített, termett talaj
- földpadka kétoldali 0,5m méter széles földpadkával, amely a meglévő terephez csatlakozik.
A munkák megkezdése előtt az út határát geodéziai méréssel ki kell tűzni,legalább 100 m-ként!
Részletek a kiadott műszaki dokumentációban.
A műszaki dokumentációban esetlegesen előforduló konkrét gyármány megjelölések a minőség
megjelölését szolgálják. Ajánlatkérő az egyenértékű megajánlásokat elfogadja.
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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 Az M.3 szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0- max 24
hónap) 15
2 A kötelező 24 hónap feletti jótállás mértéke hónapban (min 0 -max 24 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: nettó átalányár (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: VP6-7.2.1.1-21
II.2.13) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó,
és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben
fennállnak a 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontja szerinti kizáró okok.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem
tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja esetében ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a
321/2015. (X.30.) Korm. r. 8. § i) pont ib) és 10. § g) pont gb) alpontok szerint. Ha a gazdasági
szereplőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. Tv. 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosa, akkor erre vonatkozóan szükséges nyilatkoznia.
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A 321/2015. (X.30.) 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 és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján
ajánlattevőnek be kell nyújtania
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban
előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezetet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az
ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat űrlap formájában szükséges
benyújtani.
Az ajánlatkérő a Kbt. 74.§ (1) bekezdés a) pontja szerint köteles kizárni az eljárásból azt a
gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok
fennáll.
Ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan
ajánlattevőt, alvállalkozót, az
alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a fent meghatározott
kizáró okok az eljárás során következnek be.
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az EKR
rendszerben található űrlapot szükséges kitölteni, igazolva, hogy nem vesz igénybe a szerződés
teljesítéséhez a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső̋ alvállalkozót, valamint kapacitást
nyújtó szervezetet.
AK rögzíti a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltak alapján, hogy nem kérhető a gazdasági
szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon AK részére a gazdasági szereplő
korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton
már benyújtott. Ebben az esetben az AK a Kbt. 69.§ (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására
a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri
figyelembe venni a bírálat során. Az 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
Öntisztázásra a Kbt. 64. §-ának (1)–(2) bekezdése alapján van lehetőség.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kbt. 65.
§ (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1) alapján ajánlatkérő előírja az építőipari
kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari
kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország
nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Alkalmatlan az ajánlattevő,
ha valamely 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 végzettség vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő előzetes
igazolási módként elfogadja az ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát
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arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek A nyilvántartásban
szereplés tényét - abban az esetben, ha a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó
adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen lehetőség - a nyilvántartás kivonatának vagy a
nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét
igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Az
igazoló dokumentum egyszerű másolatban történő benyújtására kizárólag a Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerinti felhívás alapján kerül sor.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. §-a alapján ezen eljárásban
előírja, 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 szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. Ebben az esetben a Kbt. 114/A. § (2)(6) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, a 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114.
§ (2) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni. A 69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok adatait az
ajánlatkérő a bírálat során valamennyi gazdasági szereplő ajánlata vonatkozásában ellenőrzi.
Ajánlattevőnek P.1. a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolni kell
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti
év közbeszerzés tárgya szerinti (útépítés és/vagy útfelújítás) nettó árbevételéről szóló nyilatkozatot attól
függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
P.2. a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19.§ (1) bekezdés b) pontja alapján csatolja az utolsó három lezárt
üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelően összeállított éves
beszámolójának egyszerű másolatát (kiegészítő mellékletek nélkül), ha a gazdasági szereplő letelepedése
szerinti ország joga előírja közzétételét.
Amennyiben az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy a
beszámoló adatait az AK ellenőrzi, így a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló
csatolása az ajánlatban nem szükséges. Ha a AT az alkalmassági feltételben előírt irattal (beszámolóval)
azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg
működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal
jogosult igazolni. Az AK köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha
működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (útépítés és/vagy útfelújítás) származó – általános
forgalmi adó nélkül számított árbevétele eléri vagy meghaladja az első rész esetében a nettó 69.000.000
HUF-ot a második rész esetében a nettó 35.000.000 Ft ot. (321/2015. (X.30.) Korm. Rendelet 19.§ (2)
bekezdés).
Ha az AT az alkalmassági feltételben előírt irattal (beszámolóval), azért nem rendelkezik, mert olyan
jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e ponttal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek
tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
Az érintett AT kieg. tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik,
amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK
által elfogadott módjáról. (321/2015. (X.30.) Korm. r. 19. § (3) bek.)
Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ban és 36. §-ban
meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és 39. §-ban
foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a
minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az
Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési
helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti
igazolást is elfogadja ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésben meghatározott
dokumentumok benyújtása helyett. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdés]
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Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés 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 elfogadja az ajánlatkérő
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása
helyett. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdés]
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1./A I rész Árbevétel: Alkalmatlan az
ajánlattevő, ha a közbeszerzés tárgya szerinti (útépítés és/vagy útfelújítás) nettó árbevétele a felhívás
feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem érte el összesen a
nettó 69.000.000 Ft ot.
P.1./B II rész Árbevétel: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a közbeszerzés tárgya szerinti (útépítés és/vagy
útfelújítás) nettó árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt
üzleti évben nem érte el összesen a nettó 35.000.000 Ft-ot.
P2. Adózott eredmény: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha saját maga, vagy jogelődje adózott eredménye a
felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti éve közül több mint egy évben negatív volt.
A Kbt. 140. § (9) bek. alapján a konzorcium/projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására
árbevételként a konzorcium/projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben
ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a konzorcium/projekttársaság időközben
megszűnt.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a P1 pont
esetében 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.
A Kbt. 65.§ (8) bekezdés alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi
alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár
megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bek. szerint nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az
adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd (7) bekezdés szerinti bevonása
nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó
valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági
szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az
alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja
megbízhatóságát.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Az ajánlattevő alkalmassága igazolandó:
Minden pont tekintetében:
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. §-a alapján ezen eljárásban előírja, 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 szereplők az ajánlatukban
nyújtsák be. Ebben az esetben a Kbt. 114/A. § (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, a 67. § (1)
bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni. A 69.
§ (11) bekezdés szerinti adatbázisok adatait az ajánlatkérő a bírálat során valamennyi gazdasági szereplő
ajánlata vonatkozásában ellenőrzi.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
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Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági
szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján - amennyiben az elői̋rt alkalmassági követelményeknek az
ajánlattevő̋ más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg - az ajánlatban be kell nyújtani a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó̋ szervezet re̋sze̋ről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot,
az igazolások benyűjta̋sa̋nak elői̋ra̋sakor pedig e szervezetnek - kiza̋rőlag az alkalmassa̋gi
kővetelme̋nyek tekintete̋ben - az elői̋rt igazola̋si mődokkal azonos mődon kell igazolnia az adott
alkalmassa̋gi felte̋telnek tőrte̋nő megfelele̋st.
M.1 és M 2 pont tekintetében (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) a)
A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján csatolja az eljárást megindító
felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) befejezett (de legfeljebb nyolc éven (96 hónap) belül
megkezdett) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti munkáinak ismertetését.
Az ismertetőben meg kell adni legalább
a) szerződést kötő másik fél megnevezését,
b) szerződés tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése
egyértelműen megállapítható legyen),
c) az elvégzett munkák mennyiségét,
d) a teljesítés idejét kezdő és befejező (műszaki átadás-átvétel) időpont év, hónap, nap
megjelöléssel),
e) teljesítés helyét,
f) továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
Az alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A referenciát a Kr 23. § (Kr.22.§ (3)). szerint kell igazolni és azokat az ajánlattevő több szerződéssel is
igazolhatja. A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65.§ (6)-(7),(9),(11) és 69.§(11) bek
irányadó.
M.3 (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) b)
A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő csatolja annak a
szakembereknek a megnevezésével, képzettsége, szakmai tapasztalata ismertetésével, akit be kíván vonni
a teljesítésbe.
A szakember bemutatása során csatolandók:
- szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a
végzettsége és a szakember a minimumkövetelményben előírt szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül;
a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre, minden megkezdett
hónap egy egésznek minősül), a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a
megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az
ajánlattételi határidő időpontjában;
- szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
- a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
- adott esetben az önéletrajzban meg kell jelölni a jogosultság kezdetét pontos dátummal.
Ajánlatkérő az értékelés körében a jogosultság megszerzésének (első) időpontjától veszi figyelembe
értékelés körében a szakmai többlettapasztalatot, amennyiben a szakembert már bejegyezték.
A két rész tekintetében a szakemberek között átfedés nem megengedett, tekintettel egy korábbi utó
ellenőrzési tapasztalatra, mely szerint, amennyiben egy ajánlattevő nyeri mindkét részt, a munkák pedig
práhuzamosan folynak, a szakember nem tud több helyen lenni egyszerre.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem
rendelkezik
M.1. első részhez:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának
napjától visszafelé számított 5 évben teljesített, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, legalább
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1.300 m hosszú útépítés vagy útfelújítási referenciával, mely tartalmazott padkaépítést is, az 1.300 m hossz
több szerződésből is teljesíthető, azonban minden szerződésnek meg kell felelnie műszaki tartalmában az
útépítés padkaépítéssel vagy útfelújítás padkaépítéssel alkalmassági előírásnak.
M.2. második részhez:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának
napjától visszafelé számított 5 évben teljesített, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, legalább
1.200 m hosszú útépítés vagy útfelújítási referenciával, mely tartalmazott padkaépítést is, az 1.200 m hossz
több szerződésből is teljesíthető, azonban minden szerződésnek meg kell felelnie műszaki tartalmában az
útépítés padkaépítéssel vagy útfelújítás padkaépítéssel alkalmassági előírásnak.
M.3. mindkét részhez:
Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik a) legalább 1 fő
építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.
11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ kódú (Közlekedési építmények szakterület) felelős műszaki vezetői
jogosultság megszerzéséhez, kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges vagy ezzel egyenértékű
végzettséggel és gyakorlati idővel, így 3 év szakmai gyakorlati idővel és okleveles építőmérnök
végzettséggel, vagy 4 év szakmai gyakorlati idővel és építőmérnök vagy mélyépítési mérnök vagy
közlekedésépítési mérnök vagy vízellátási mérnök vagy csatornázási mérnök vagy vízgazdálkodási mérnök
végzettséggel rendelkező szakemberrel.
Az előírt végzettséggel, képzettséggel egyenértékű végzettséget, képzettséget is elfogadja Ajánlatkérő.
(Figyelem! Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattevő munkavállalója vagy tagja, vagy
cégvezetője, úgy az igazolás az ajánlattevő saját igazolásának számít.
Amennyiben a bemutatott szakember munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott
(megbízási szerződéssel esetileg vagy állandóan foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kívánt), úgy a
szakember alvállalkozónak minősül, mivel a bemutatott szakembernek kell részt venni a teljesítésben.)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a bemutatott szakember tekintetében a szakmai önéletrajz
benyújtása mellett az FMV névjegyzéki jogosultság igazolását (bejegyző határozat csatolását vagy
regisztrációs szám és jogosultság kezdetének megadását) is elfogadja ajánlatkérő a végzettséggel
és gyakorlati idővel szemben előírt minimumkövetelmény igazolásaként. Amennyiben a bemutatott
szakember kapcsán a jogosultság az ajánlattétel időszakában nem áll fenn, nyertes ajánlattevő legkésőbb
a szerződéskötés időpontjára köteles igazolni a névjegyzékben szereplés tényét.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: a Ptk 6:186. § (1) bekezdése alapján, amennyiben Vállalkozó olyan okból,
amelyért felelős, a jelen Szerződésben meghatározott végteljesítési határidő tekintetében
késedelembe esik, késedelmi kötbért köteles fizetni, mely a nettó Vállalkozói díj 1 %-a naptári
naponként, de legfeljebb a nettó Vállalkozói díj 20 %-a. A késedelmi kötbér a végteljesítési
határidő eredménytelen lejárta utáni első naptól jár, és akkor válik esedékessé, amikor a
késedelem megszűnik, vagy a fizetendő kötbér eléri a maximumát. A nyertes ajánlattevő
részköbér fizetésére köteles, az ajánlatához benyújtott pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti
késedelemkor.
Részkötbér értéke, a késedelmes rész napi 1 %-a. Meghiúsulási kötbér: a Ptk 6:186. § (1)
bekezdése alapján, abban az esetben, ha a Szerződés teljesítése olyan okból, amelyért
Vállalkozó felelős elmarad, különösen, ha a Megrendelő a Szerződéstől a Vállalkozó
szerződésszegése miatt eláll, illetőleg azt emiatt felmondja, a Szerződés meghiúsultnak
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tekintendő, és a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke
a nettó Vállalkozói díj 20 %-a. A meghiúsulási kötbér a Szerződés meghiúsulásával egyidejűleg
esedékes.
Jólteljesítési biztosíték: a teljes nettó vállalkozói díj 5 %-a, Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontja további
feltételek a
szerződéstervezetben írtak szerint. Jótállás ajánlattevő ajánlata szerint, de minimum 24 hónap.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
mindkét résznél egyformán:
Az ellenszolgáltatás az igazolt teljesítéseket követően Ajánlattevő által benyújtott számla alapján
átutalással - Forintban – kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6)
bekezdése szerint, a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
Amennyiben a nyertes Ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A.
§-ában foglaltak szerint fizeti ki Ajánlatkérő a szerződésben foglalt ellenértéket.
Ajánlattevő jogosult 1 db előlegbekérő dokumentumot (előlegszámlát) benyújtani a – tartalékkeret és
általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő mértékű összegre
[Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján].
Az előleg fizetését az ajánlatkérő nem teszi függővé a vállalkozóként szerződő fél részéről biztosíték
nyújtásától.
Számlázás: Ajánlattevő jogosult – amennyiben igényelt előleget – egy előlegszámla, négy részszámla és
egy végszámla benyújtására az alábbiak szerint:
1. részszámla: a vállalkozási szerződésben rögzített feladatok legalább 15%-os műszaki
készültségi fok teljesítését követően a szerződéses összeg 15%-a erejéig;
2. részszámla: a vállalkozási szerződésben rögzített feladatok legalább 50%-os műszaki
készültségi fok teljesítését követően a szerződéses összeg 20%-a erejéig;
3. részszámla: a vállalkozási szerződésben rögzített feladatok legalább 65%-os műszaki
készültségi fok teljesítését követően a szerződéses összeg 20%-a erejéig;
4. részszámla: a vállalkozási szerződésben rögzített feladatok legalább 80%-os műszaki
készültségi fok teljesítését követően a szerződéses összeg 25%-a erejéig;
Végszámla: a vállalkozási szerződés 100%-os teljesítésekor a sikeres műszaki- átadás átvételt
követően a szerződéses összeg 20%-a erejéig. A részszámlák szerinti nettó ellenszolgáltatás
göngyölített összege a szerződés teljesítésigazolás kiadásának időpontjáig megvalósult értékét
nem haladhatja meg. Amennyiben előleg került lehívásra a végszámla és a 3. és 4. részszámlából
kerül levonsára egyenő mértékben (10-10-10%) összegéből kerül levonásra egyenlő mértékben. A
finanszírozásra vonatkozó összes előírás az EKR
karakter korlátja miatt nem fér ki, azok teljes terjedelmükben a dokumentációban
megtalálhatók. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a
teljesítésigazolásnak és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében, a Ptk. 6:130.
§ (1)-(2) bekezdésben, a 322/2015. Kr. 32/A.§-ban foglaltak szerint, a számla kézhezvételének
napját követő 30 napon belül banki átutalással egyenlíti ki a Kbt. 135. § (3) bekezdésben
foglaltak alapján. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi
kamat érvényes. A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok: - 2007. évi
CXXVII. tv; - 2011. évi CXCV. tv; - 2013. évi V. tv 6:130. § (1)-(2) bekezdései, 6:155. §; - 2015. évi CXLIII.
tv. 27/A. §, 135. § (3), (5)-(6), (8) bekezdései; - 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §. A
beruházás egyenes ÁFA hatálya alá esik. AK elfogadja az olyan elektronikus számlákat, amelyek
megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz
az Európai Unió Hivatalos
Lapjában közzétett szintaxislistának.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes ajánlattevők részére gazdálkodó
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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:
Folytatás:
17 Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
18 Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátása, minden rész esetében, külön külön szükséges,
amelyre ajánlattevő ajánlatot kíván tenni. A biztosíték rendelkezésre bocsátásakor kiemelten
fontos a rész megjelölése, melyre a biztosíték szól. Amennyiben a rész nem kerül egyértelműen
megjelölésre és a biztosíték nem derül ki egyértelműen, melyik részhez lett rendelkezésre
bocsátra, ajánlatkérő úgy veszi, hogy az ajánlati iztosíték nem került rendelkezésre bocsátásra.
19. Amennyiben ellentmondás áll fent a felhívás és a dokumentációban közölt tartalmak között, a felhívás
szövege az irányadó.
20. Ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételéül előírja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés
teljes időtartamára köteles rendelkezni útépítési tevékenységre kiterjedő ISO 9001 szabvány szerinti
minőségirányítási rendszerrel és ISO 14001 szerinti környezetvédelmi intézkedésekkel, vagy a vállalkozó
által működtetett, a fenti szabványok előírásainak megfelelő egyenértékű intézkedésekkel.
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: 2022/10/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/10/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Kbt. 68. § (1b) bekezdése szerint
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1),(1b),(1c) (4), (6) bekezdése és a
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve
részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: az ajánlatkérő,
műszaki tartalom csökkentésére beadott kérelmének el nem fogadása (jelen közbeszezrési eljárás a
kérelemben szereplő csökkentett műszaki tartalomra szól),
az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igényének el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb
összegben történő elfogadása olyan körülmény, amely miatt az eljárást
eredménytelenné nyilváníthatja vagy amennyiben a szerződés megkötésre került, a szerződés
nem lép hatályba.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.188

537

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 500.000
A befizetés helye: Vasad Község Önkormányzata
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 65100077-11270946-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Utalás esetén átutalási
bizonylat mellékelése, pénztárba való befizetés esetén pénztár bevételi bizonylat mellékelése.
Garancia, készfizető kezesség vállalása vagy biztosítással történő igazolás esetén az ezekről szóló iratok
mellékelésével.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
kerül:
A szakember többlettapasztalata és többlet jótállás értékelési részszempont esetén arányosítás a
Miniszterelnökség útmutatója szerint. Az Ár Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25.napján KÉ 2020. évi
60. számában megjelent útmutatója -fordított ar.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. További információk a Felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban
szerepelnek.
2. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a kötelezően kitöltendő űrlapok mellett további nyilatkozatok beadása is
szükséges az ajánlat részeként, a csatolt iratminták felhasználásával.
3. A Kbt. 56. § és a 114.§ (6) bek. szerint az ajánlati felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban
foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattevő az EKR rendszeren keresztül kiegészítő tájékoztatást kérhet az
Ajánlatkérőtől az EKR rendszeren keresztül. Ajánlatkérő az EKR-en keresztül a Kbt. 114.§ (6) bek. alapján határidő
lejárta előtt ésszerű időben köteles megadni a kiegészítő tájékoztatást.
4.Nyertes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 10 napon bellül köteles a
jelen közbeszerzés tárgyára érvényes (I rész), építés-, és szerelésbiztosítás tartalmú legalább 93.000.000 HUF/év és
46.500.000 HUF/káresemény fedezeti értékű vagyon és felelősségbiztosítási szerződést (FB) kötni, vagy meglévő
FB-át a fentiek szerint kiterjeszteni és azt a munkákra vállalt jótállási időszak végéig hatályban kell tartani. Erről
szóló nyilatkozatot az ajánlat részeként be kell nyújtani.
- Nyertes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles a jelen közbeszerzés
tárgyára érvényes (II rész), építés-, és szerelésbiztosítás tartalmú legalább 46.000.000 HUF/év és 23.000.000
HUF/káresemény fedezeti értékű vagyon és felelősségbiztosítási szerződést (FB) kötni, vagy meglévő FB-át a
fentiek szerint kiterjeszteni és azt a munkákra vállalt jótállási időszak végéig hatályban kell tartani. Erről szóló
nyilatkozatot az ajánlat részeként be kell nyújtani.
5. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
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6. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6)-ra tekintettel rögzíti, hogy jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontját és
alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdését.
7. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos Kbt. és a kapcsolódó
jogszabályok, különösen a 424/2017.(XII.19.) Kr., a 322/2015. (X.30.) Kr. és a 321/2015. (X.30.) Kr. az irányadóak. A
KD és a Felhívás ellentmondása esetén a Felhívás az irányadó!
8. Az ajánlathoz csatolni kell a cégkivonatban szereplő képviseleti mód alapján az ajánlatot (az ajánlatban szereplő
dokumentumokat) ajánlattevőként vagy ún. alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként/személyként
aláíró személy(ek) érvényes aláírási címpéldánya(i)t (aláírási mintáját vagy ezzel egyenértékű okmányát). Egyéni
vállalkozó, természetes személy, vagy a Ctv hatálya alá nem tartozó formában működő Ajánlattevő esetén
elegendő teljes bizonyító erejű magánokirat benyújtása. Amennyiben az ajánlattevő vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezet képviseletére (cégjegyzésére) jogosult személy a közbeszerzési eljárással
kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére más személyt képviseleti joggal ruházza fel, az ajánlathoz csatolni kell a
mindkét fél által aláírt, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt
meghatalmazást.
9. A tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki szakmai tartalmát a közbeszerzési dokumentumok részét képező
műszaki leírás, egyéb írásos dokumentumok, tervek és az árazatlan költségvetési kiírás adja. A tárgyi közbeszerzési
eljárásban az ajánlati árak összehasonlíthatóságának az alapja a tételes árazatlan költségvetési kiírás alapján
számolt egyösszegű átalány ár, az Ajánlatkérő csak a Műszaki leírás részeként rendelkezésre bocsátott, ajánlattevő
által kitöltött tételes költségvetésen alapuló HUF árajánlatot fogad el. Erre tekintettel az ajánlattevőnek
ajánlatához a beárazott költségvetést csatolnia kell.
10. A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók
tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi
olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési
eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett
alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
11. Ajánlatkérő az alábbiak szerint szakmai ajánlat benyújtását várja el, melynekrészei:
- árazott költségvetés
- pénzügyi és műszaki ütemterv
Az egyenértékűség vizsgálata tekintetében Ak hivatkozik a Kbt. 3.§ 30. pontra, továbbá az egyenértékűség
vizsgálatához a KDben előírtakra. Ak az értékelési szempontra tekintettel a bemutatott szakemberek önéletrajza
benyújtását kéri. A szakember megnevezése (megfelelő EKR nyilatkozat), a költségvetés, a pénzügyi és műszaki
ütemterv nem hiány pótolható.
12. Az alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán megajánlott szakembereknek legkésőbb szerz. megkötéséig
rendelkeznie kell:a 266/2013. (VII .11.) Korm. rendelet szerinti előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal
vagy azzal egyenértékű jogosultsággal és kamarai nyilvántartásba vétellel. A fentiekben rögzítettek szerinti
nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való
visszalépésnek minősül és AK jogosult a Kbt. 131. § (4 ) bek. alapján eljárni.
13. Az eljárásba bevont FAKSZ: Göndör Gábor; lajstromszám 311
14. AK Kbt.35.§(8)bek-re tekintettel rögzíti, hogy a nyertes AT-nek gazdálkodó szervezet (GSZ) alapítását nem teszi
lehetővé.
15. Az aj-ban, elektronikus űrlap formájában felolvasólapot és Kbt.66.(2) bek. szerinti nyilatkozatot kell beadni,
továbbá nyilatkozni kell Kbt.66.§ (6)bek. és Kbt.65.(7)bek. szerint is (nemleges nyilatkozat esetén is).
16. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bekezdését alkalmazza a feltételes közbeszerzési eljárás eredményeképp kötött
szerződésben
Folytatás a III.2.2) pontban
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/26 (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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Zalalövő Város Önkormányzata (20389/2022)
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: Zalalövő Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15734367220
Postai cím: Szabadság Tér 1.
Város: Zalalövő
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8999
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyarmati Antal
Telefon: +36 92371001
E-mail: pmhivatal@zalalovo.hu
Fax: +36 92571033
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.zalalovo.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/EKR001219962022/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/EKR001219962022/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 csapadékvízelvezetés Zalalövőn
Hivatkozási szám: EKR001219962022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

542

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232450-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Csapadékvíz elvezetés korszerűsítése (árkok, vápák, átereszek építése, utak, bejárók helyreállítása)
Zalalövő város belterületén, több utcát érintve, a kapcsolódó vízjogi engedélyes tervek, vízjogi engedély
és részlettervek alapján a terveken meghatározott mennyiségben.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy részre
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 3
x Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket: A finanszírozási forrás felhasználhatósága csak mindhárom, vagy legalább az
első és a második rész megvalósítása esetén lehetséges, ezért ajánlatkérő ha nem érkezik be legalább
az első és a második részre érvényes, a rendelkezésre álló fedezetnek megfelelő ajánlat, az eljárást
mindhárom rész vonatkozásában érvénytelennek nyilváníthatja forráshiány miatt.
Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Belterületi csapadékvízelvezetés Zalalövőn 1.rész
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
45232450-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Zalalövő város belterülete
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Á-1 j. és Á-1-1 j. árok, illetve F-1 j. folyóka

Kiegészítő szójegyzék
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Á-1 j. árok
Az utca jobb oldalán lévő árkot tisztítani szükséges, medrét 40x60x10 cm-es mederburkoló elemmel kell
burkolni. Az árok rézsű hajlása 1:1 arányú, fenékszélessége egységesen 40 cm.
A 0+315 km sz.-ú kapubejáró alatti áteresz kifolyási TB 40/70/50 előre gyártott mederburkolat építendő 4
méter hosszan.
Az Á-1 j. árok 0+000 km sz.-ben csatlakozik a Szőcei patak medréhez. A csatlakozás pontjában a
kezelői egyeztetések alapján burkolni kell a meglévő patakmedret. A mederburkolást 40x60x10 cmes mederburkoló elemmel kell elvégezni. A patakmeder burkolása 3 lap magasságban történjen. A
patakmeder burkolatának kialakításáról vízépítési részletterv készült.
Az Á-1 j. árokhoz a 0+037,55 km sz. bal oldalán csatlakozik az Á-1-1 j. árok. Ide D500mm átmérőjű út alatti
áteresz építendő a ki- és befolyási oldalán rézsűs utófejjel.
Az Á-1 j. árokhoz a 0+359 km sz. bal oldalán csatlakozik az F-1 j. folyóka. Ide D300mm átmérőjű út alatti
csőáteresz építendő, a kifolyási oldalán rézsűs utófejjel.
Építendő burkolt árok: 481,80 m2
Építendő előregyártott burkolt árok: 4 mh.
Építendő áteresz: 85,40 mh.
Szőcei patak mederburkolása: 19,80 m2
F-1 j. folyóka
A padka folyóka 50 cm széles, 6 cm mély előre gyártott elemekből készüljön.
A folyóka 0+000 km szelvényben csatlakozik az Á-1 j. árok 0+359 km sz-hez. A 0+000 – 0+007 km sz.
között D300 mm átmérőjű egy. vasbeton csőáteresz építendő. Az áteresz befolyási oldalán öntöttvas
rácsos fedlappal rendelkező víznyelő akna építendő. A fedlap körül mederlap burkolatot kell kialakítani,
oly módon, hogy a burkolás oldalesése 5 % legyen. Az áteresz felettipályaszerkezet építését az alábbi
rétegrenddel szükséges elvégezni:
Burkolat helyreállítás rétegrendje müszaki leírás szerint
A folyóka és a meglévő útburkolat között a meglévő padkát stabilizálni kell M22 jelű mechanikai
stabilizációval.
A 0+009 – 0+060 km sz. között a betonfolyóka melletti földárkot fel kell tölteni töltésföldmunka
rézsűképzéssel.
Építendő folyóka: 136,50 mh.
Építendő áteresz: 6,50 mh.
Á-1-1 j. árok
Árok tisztítás és profilozás. Az árokprofil kialakítás 40 cm fenékszélességgel és 1:1,5 rézsűhajlással
történjen. A meglévő kapubejárókat át kell építeni új átereszek beépítésével. Az árok végén új D500mm
átmérőjű keresztező csőáteresz építendő, mely csatlakozik az Á-1 j. árokhoz. Az áteresz be és kifolyási
oldalán előre gyártott rézsűs elő- és utófej építendő.
Burkolat helyreállítás rétegrendje müszaki leírás szerint
Építendő burkolt árok: 2,4 m2
Építendő földárok: 46,09 m3
Építendő áteresz: 24,50 mh.
Az Á-1, Á-1-1 j. árok, illetve F-1 j. folyóka nyomvonalában található kapubehajtó átereszeket ki kell cserélni
a kapubehajtókat helyre kell állítani, a meglévő kiépítettségnek megfelelő műszaki tartalommal, de min.
15 cm vtg. zúzottkő réteggel.
3. Á-3 j. árok, illetve Cs-1 j. csatorna
Cs-1 j. csatorna
Az építési tevékenység során el kell bontani a meglévő csapadékcsatornát, aknákat és új KG PVC D400
csapadékcsatornát kell kiépíteni D800 átmérőjű tisztítóaknákkal. A tisztítóaknák környezetében új
„kombinált” (függőleges és vízszíntes beömlő nyílással is rendelkező) víznyelőaknákat kell kiépíteni. A
víznyelő aknákat a hely szűke miatt eltolt módon kell beépíteni úgy, hogy a csatorna bekötés iránya a
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folyás iránnyal hegyes szöget zárjon be. A víznyelő akna – tisztító akna közötti csatorna elemek hosszesése egységesen 5 %.
A csatorna „T1” számú aknája csatlakozik a 7411 j. út közúti átereszéhez, melyet ki kell tisztítani. Az áteresz
végén található utófejet át kell építeni. Az utófej és a kiemelt szegély között termésköves rézsűburkolatot
kell képezni, oly módon, hogy a szegélymegnyitás vonalába vápásított legyen. Az áteresz kifolyás É-i
oldalán a meglévő közúti oldalárkot D300 mm átmérőjű KG PVC áteresz elemmel kell bekötni a levezető
árokba. Az áteresz be és kifolyási oldalán monolit beton rézsűs elő és utófejet kell kialakítani.
A csapadékcsatorna vége a Dózsa György utcában található, ahol a végaknához egy rácsos folyókát
kell csatlakoztatni. A folyóka minimum h=0,35m belmagasságú legyen, illetve fedlapja minimum D400
teherbírási osztályú.
A rácsos folyóka felett jelenleg egy monolit kivitelű rácsos áteresz van, melyet el kell bontani. A
beavatkozás mértéke miatt a Dózsa Gy. utca burkolatát kb. 21 m2 területen újra kell aszfaltozni.
A csapadék csatorna építése során a meglévő kiemelt szegélyt át kell építeni, illetve a meglévő
útburkolatot 1 méter szélességben új aszfalt kopóréteggel kell ellátni. A szegély melletti 1 méteres
sávban teljesen új pályaszerkezetet kell építeni. A járdaérintettség miatt, annak burkolatát is helyre kell
állítani aszfalt burkolatú pályaszerkezet beépítésével. Az aszfalt kopóréteg építése során csakis finisheres
bedolgozás megengedett!
Közúti burkolat helyreállítás rétegrendje müszaki leírás szerint
Járda burkolat helyreállítás rétegrendje müszaki leírás szerint
Építendő csatorna: 139,70 mh.
Építendő rácsos folyóka: 4,80 mh.
Á-3 j. árok
Az Á-3 j. árok kiépítése során el kell bontani a meglévő széttöredezett mederburkolatot, majd profilozás
után új TB jelű előre gyártott elemeket kell beépíteni. A 0+060 km sz. környezetében a 17 hrsz-ú
ingatlanról csatlakozó árkot kb. 0,5 méter hosszan burkolni kell.
Az árok kezdőszelvényében található D500 átmérőjű csőáteresznek új függőleges előfejet kell építeni.
A 0+022 - 0+026 km sz. között iszap és hordalékfogó műtárgyat szükséges építeni.
A 0+043,60 – 0+056,20 km sz. között jelenleg jó állapotú burkolt árok található. A házfal melletti
árokburkolatot meg kell tartani az új mederburkolat melléépítésével.
Az árok a 0+144,56 km sz.-ben csatlakozik a Cs-1 j. csatorna 0+000 km sz-hez, a meglévő áteresz kifolyási
oldalán. Az áteresz kifolyási oldalán betonlappal burkolt árok építendő min. 2 mederlap magasságban 2
méter hosszan.
Építendő előregyártott burkolt árok: 138,60 mh.
Ép. iszap és hordalékfogó: 4 mh.
Az árok befogadója: MÁV Magyar Államvasutak Zrt. úton lévő csapadékvíz csatorna.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás többlet időtartama (0 – 24 között megadva, előny a nagyobb)/hónap 15
2 Alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli
szakmai többlettapasztalata (0-12 hónap között megadva, előny nagyobb)/hónap 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Vállalkozói díj (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
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Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00031
II.2.13) További információ
Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése
társfinanszírozásban biztosítja.
TOP-2.1.3-16 kódszámú pályázati felhívás 5.7. pontja az alábbi előírást tartalmazza (Szakmai jellegű belső
költségvetési korlát): " A fejlesztés megvalósítása következtében minőségi paramétereiben megromlott,
a fejlesztés által közvetlenül érintett közúthálózati sávnak az eredeti pályaszerkezettel egyező módon
történő helyreállításának költségei legfeljebb 15% lehet". Ez alapján ha a fenti tételek meghaladják a 15%ot, az ajánlatot forráshiány miatt nem tudjuk befogadni.
A felhívás II.2.5 pontja szerinti szakember a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontjára tekintettel ("személyi
állomány") értelmezendő.
II.2.1) Elnevezés:
Belterületi csapadékvízelvezetés Zalalövőn 2.rész
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45232450-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Zalalövő város belterülete
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4. Á-4 j. árok
Az Á-4 j. árok építése során el kell bontani a meglévő feliszapolódott, begazosodott terméskővel burkolt
árkot és új betonlapokkal burkolt árkot kell építeni. Az építendő árok 0,8 méter széles fenék szélességgel
készüljön.
A mederburkolást a 0+163 km sz.-ig 3 mederlap magasságban, majd innen 2 mederlap magasságban kell
elvégezni. A beavatkozási szakaszon található fedett árokszakasz betonfedését el kell bontani. A 0+090
km sz.-ben található telekbejárót át kell építeni, új 1,2x1,2 méter belméretű keretáteresz és függőleges
előfejek beépítésével.
A 0+137-0+153 km sz. között a tervezett árok keresztezi a 7411 j. utat, híd alatti mederben vezetve. A
híd medrét tisztítani szükséges. A meder tisztítása után a meglévő terméskőburkolatot javítani kell. A
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javítás kiterjed a betonágyazat/fuga pótlására és az esetlegesen hiányzó kövek pótlására is. A híd be- és
kifolyási oldalát szintén javítani és tisztítani kell a helyszínrajzon jelölt hosszon. A mederbe csatlakozó
csapadékcsatorna bekötések utófejeit javítani kell, illetve át kell építeni a helyszínrajz alapján. A 0+226,60
km sztől a meglévő burkolt árok állapota jónak mondható, így ott a meglévő növényzetet kell kiírtani,
illetve az árok burkolatot kell tisztítani.
Építendő burkolt árok: 610,64 m2
Építendő áteresz: 5,0 mh.
5. Iszap és hordalékfogó műtárgy a 0518/10 helyrajzi számú területen
A műtárgyat a 450 hrsz.-ú Kölcsey utca (általános iskola előtti) alatti áteresz befolyás oldalán szükésges
megépíteni. Az építendő műtárgy hossza 12,20 méter. A beavatkozás során a levezető árok medrét
0,80 méter szélességben burkolni kell. Az árok oldalát 3 mederlap magasságban szükséges burkolni. Az
iszapfogó teret 0,95x0,40 m belméretű előregyártott beton „U” elemekből kell megépíteni. Az iszapfogó
tér hossza 5 méter. Az iszapfogó elejét és végét bekötőfogakkal kell rögzíteni. A befolyási oldalon
lévő bekötőfogra kell elhelyezni a hordalékfogó rácsot. Hordalékfogó rácsot kell még elhelyezni az
önkorámnyzati út alatt található áteresz befolyási oldalán. A rács elhelyezéséhez az előfejet rézsűsen be
kell vágni.
6. Á-5 és Á-6 j. árok
Á-5 j. árok
Á-5 j. árok 0+000 – 0+167,18 km sz. közötti szakasza
Az Á-5 j. árok nyomvonalán lévő földárkot újra kell profilozni, majd 40x60x10 cm-es mederburkoló
elemekkel ki kell burkolni. A 0+102,50 km sz-től a meglévő feliszapolódott terméskőburkolatú árkot ki kell
tisztítani és burkolatát el kell bontani, majd az előbbieknek megfelelő módon újra kell azt burkolni.
Á-5 j. árok 0+167,18 – 0+199,50 km sz. közötti szakasza
Az Á-5 j. árok 0+167,18 – 0+199,00 km sz. között található szakaszán a meglévő D900 és D600
csőátereszeket ki kell tisztítani. A 0+199,50 km sz.-be új 1,5x1,5 m keresztmetszetű tisztítóaknát kell
építeni.
Á-5 j. árok 0+199,50 – 0+447,35 km sz. közötti szakasza
Az árok nyomvonalán új TB jelű előregyártott árokburkolatot kell építeni, helyenként a meglévő mederlap
burkolatú árok elbontásával. A szakasz végén található csatorna kifolyási oldalán a nyomvonal ívesen
vezet, itt betonlapos burkolt árkot szükséges beépíteni 5 méter hosszan.
Á-5 j. árok 0+447,35 – 0+468,95 km sz. közötti szakasza
Az Á-5 j. árok tárgyi szakaszán a meglévő burkolatot és csatornát el kell bontani, majd új D500
előregyártott vasbeton csatorna szakaszt kell kiépíteni. Az út alatti átvezetés D500 tokos vasbeton csőből
készüljön. A 0+460 km sz. környezetében lévő tisztító aknát el kell bontani és helyette új előregyártott
kivitelű D1000 belső átmérőjű tisztítóaknát kell beépíteni. A csatornához a 0+460 km sz–ben csatlakozik az
Á-6 j. árok csatornázott szakasza.
Burkolat helyreállítás rétegrendje:
- 4 cm AC 11 kopó (N) aszfalt kopóréteg
- 8 cm AC 22 kötő (N) aszfalt kötőréteg
- 20 cm M22 Mechanikai stabilizáció alapréteg
- 20 cm M56 Mechanikai stabilizációs védőréteg
- vált. vtg. Kiváló és jól tömöríthető töltésanyag (Trq>93 %)
Á-5 j. árok 0+468,95 – 0+571,03 km sz. közötti szakasza
Az árok csatorna utáni szakaszán új TB jelű előregyártott árokburkolatot kell építeni,
helyenként a meglévő mederlap burkolatú árok elbontásával. A csatorna befolyási oldalán TB 60/100/80
árokburkolatot kell kiépíteni. Az árokszakasz előtt fenéklépcsőt kell kialakítani a két különböző típusú
mederburkolatok között.
Az Á-5 j. árok nyomvonalában található kapubehajtó átereszeket ki kell cserélni a kapubehajtókat helyre
kell állítani, a meglévő kiépítettségnek megfelelő műszaki tartalommal,
de min. 15 cm vtg. zúzottkő réteggel.
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Építendő burkolt árok: 196,22 m2
Építendő előregyártott burkolt árok: 280,50 mh.
Építendő áteresz: 73,70 mh.
Ép. iszap és hordalékfogó: 3 mh.
Építendő csatorna: 21 mh.
7. Á-6 j. árok
Az Á6 j. árok a 0+000 km sz.-ben csatlakozik az Á5 j. árok 0+460,44 km sz.-hez. A csatlakozás pontjában a
meglévő tisztítóakna átépítendő. Az Á-6 j. árok a 0+000 - 0+028,46 km sz. között zárt csapadékcsatornában
halad. A csatorna befolyási oldalán új függőleges előfej kell építeni.
A meglévő csatornát el kell bontani és új D500 előregyártott vasbeton csapadékcsatornát szükséges
beépíteni.
Az Á-6 j. árok nyomvonalán a meglévő földmedrű árkot ki kell tisztítani. A torkolat előtt 10 méter hosszan
TB 60/100/80 jelű előregyártott árokburkoló elemet kell építeni. A 0+038,46 – 0+121,44 km sz. között
mederlappal burkolt árkot szükséges építeni 1:1 rézsűhajlással. A két típusú mederburkolat között
fenéklépcsőt kell építeni. A 0+121,44 – 0+196,45 km sz. között a meglévő feliszapolódott földárkot ki kell
profilozni. Az földárok profilját 0,40 méter fenékszélességgel és 1:1,5 hajlású rézsűvel kell kialakítani.
Az Á-6 j. árok nyomvonalában található kapubehajtó átereszeket ki kell cserélni a kapubehajtókat helyre
kell állítani, a meglévő kiépítettségnek megfelelő műszaki tartalommal, de min. 15 cm vtg. zúzottkő
réteggel.
Építendő burkolt árok: 82,32 m2
Építendő előregyártott burkolt árok: 10,00 mh.
Építendő földárok: 165,26 m3
Építendő áteresz: 20,00 mh.
Építendő csatorna: 28 mh.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás többlet időtartama (0 – 24 között megadva, előny a nagyobb)/hónap 15
2 Alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli
szakmai többlettapasztalata (0-12 hónap között megadva, előny nagyobb)/hónap 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Vállalkozói díj (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
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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-ZA1-2021-00031
II.2.13) További információ
Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése
társfinanszírozásban biztosítja.
TOP-2.1.3-16 kódszámú pályázati felhívás 5.7. pontja az alábbi előírást tartalmazza (Szakmai jellegű belső
költségvetési korlát): " A fejlesztés megvalósítása következtében minőségi paramétereiben megromlott,
a fejlesztés által közvetlenül érintett közúthálózati sávnak az eredeti pályaszerkezettel egyező módon
történő helyreállításának költségei legfeljebb 15% lehet". Ez alapján ha a fenti tételek meghaladják a 15%ot, az ajánlatot forráshiány miatt nem tudjuk befogadni.
A felhívás II.2.5 pontja szerinti szakember a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontjára tekintettel ("személyi
állomány") értelmezendő.
II.2.1) Elnevezés:
Belterületi csapadékvízelvezetés Zalalövőn 3.rész
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45232450-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Zalalövő város belterülete
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. Á-2 j. árok, illetve V-1 j. betonvápa
V-1 j. betonvápa
A betonvápát „K” j. szegéllyel kell szegélyezni. A betonvápa a 0+003 km sz-ben csatlakozik a 7411
j. út burkolatszéléhez, a beavatkozást innen szükséges elvégezni. A tervezett betonvápát a közút
burkolatszélének hossz-eséséhez kell igazítani túlemelés átmenettel a tervezett hosszon. Az egyoldali
esésű szakaszon kell beépíteni rácsos átereszt, A rácsos átereszt fedett TB 40/70/50 előre gyártott
árokelemekkel vagy azzal egyenértékű előre gyártott elemekkel kell kialakítani. Az áteresz be és kifolyási
oldalán monolit beton elő és utófej építendő.
A 0+011,30 – 0+023,00 km sz. között bal oldalon burkolt árok építendő TB 40/70/50 árokelemekből
A 0+004,60 – 0+011,30 km sz. között bal oldalon építendő D400 csőáteresz.
A betonvápa építés rétegrendje:
- 15 cm CP 4/2,7 betonburkolat
- 25 cm FZKA 0/32 Folytonos szemeloszlású zúzottkő alapréteg
- 15 cm Homokos kavics védőréteg
- altalaj
A betonvápa hossza: 297,50 mh.
Építendő rácsos áteresz: 7,50 mh.
Építendő előregyártott burkolt árok: 11,50 mh.
Á-2 j. árok
A V-1 j. betonvápa és a Petőfi utca alatti áteresz között az Á-2 j. árkot TB elemekkel kell burkolni. A
0+123-0+134 km sz. között lévő híd medrét tisztítani kell, a be és kifolyási oldalon terméskőburkolatot kell
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építeni. Az alvízi oldal terméskőburkolatát követően a meglévő feliszapolódott és felfüvesedett burkolt
árkot el kell bontani és az újra profilozott medret 40x60x10 cm-es egy. beton lapokkal szükséges burkolni.
A híd be és kifolyási oldalán betonba helyezett terméskőburkolatot szükséges építeni a tervezett hosszon.
A híd medrét ki kell takarítani, majd tisztítás után terméskőburkolattal kell ellátni.
A 0+015 - 0+019 km sz. között iszap és hordalékfogó műtárgyat kell építeni.
Az árok nyomvonalában található kapubehajtó átereszeket ki kell cserélni a kapubehajtókat helyre kell
állítani, a meglévő kiépítettségnek megfelelő műszaki tartalommal, de min. 15 cm vtg. zúzottkő réteggel.
Építendő burkolt árok: 146,46 m2
Építendő előregyártott burkolt árok: 47,60 mh.
Építendő áteresz: 23 mh.
Építendő TB elemes áteresz: 8 mh.
Építendő iszap és hordalékfogó: 4 mh.
Az árok befogadója: A 64/3 hrsz.-ú levezető árok.
A csatlakozási ponton a meglévő levezető árkot mederlappal burkolni kell 21 m2 felületen, mintegy 5
méter hosszan.
A levezető árok medrébe 1méter x 1méter belméretű keretáteresszel vezetjük a csapadékvizeket. Az
áteresz előtt a meglévő árok fenékszélességét fel kell bővíteni 40cm-ről 1 méterre 3 méter hosszan.
8. Á-7 j. árok
Az Á-7 j. árok nyomvonalán található meglévő földárkot ki kell tisztítani, a burkolt árokszakaszokat el kell
bontani. Az árkok profilozását követően medrüket ki kell burkolni. A 0+007,58 – 0+068,80 km sz. között
TB jelű burkolt árkot, míg a 0+068,80 – 0+153,82 km sz. között mederlappal burkolt árkot kell építeni. A
0+090-0+100 km sz. között a meglévő út alatti átereszt ki kell tisztítani, előfejét javítani kell. Az áteresz be
és kifolyási oldalán az árokburkolást 2 mederlap magasságban kell elvégezni.
A 0+007,58-0+010 km sz. között a burkolt árok mellé töltést kell építeni, kiemelve a burkolt árok felső
peremét a terepből.
Az Á-7 j. árok nyomvonalában található kapubehajtó átereszeket ki kell cserélni a kapubehajtókat helyre
kell állítani, a meglévő kiépítettségnek megfelelő műszaki tartalommal, de min. 15 cm vtg. zúzottkő
réteggel.
Építendő burkolt árok: 90,24 m2
Építendő előregyártott burkolt árok: 60,50 mh.
Építendő áteresz: 6,50 mh.
Építendő TB elemes áteresz: 2 mh.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás többlet időtartama (0 – 24 között megadva, előny a nagyobb)/hónap 15
2 Alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli
szakmai többlettapasztalata (0-12 hónap között megadva, előny nagyobb)/hónap 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Vállalkozói díj (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
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A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (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-ZA1-2021-00031
II.2.13) További információ
Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése
társfinanszírozásban biztosítja.
TOP-2.1.3-16 kódszámú pályázati felhívás 5.7. pontja az alábbi előírást tartalmazza (Szakmai jellegű belső
költségvetési korlát): " A fejlesztés megvalósítása következtében minőségi paramétereiben megromlott,
a fejlesztés által közvetlenül érintett közúthálózati sávnak az eredeti pályaszerkezettel egyező módon
történő helyreállításának költségei legfeljebb 15% lehet". Ez alapján ha a fenti tételek meghaladják a 15%ot, az ajánlatot forráshiány miatt nem tudjuk befogadni.
A felhívás II.2.5 pontja szerinti szakember a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontjára tekintettel ("személyi
állomány") értelmezendő.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A Kbt. 114. § (1) bekezdés alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó, kapacitást nyújtó szervezet, olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és
m) pontjának hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, akivel
szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A § (1) bekezdésre hivatkozással
előírja, hogy a kizáró okok szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. A 69. § (11) bekezdés
szerinti adatbázisok adatait az ajánlatkérő a bírálat során a gazdasági szereplő ajánlata vonatkozásában
ellenőrzi. 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. 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) alpontja tekintetében az Ajánlattevő nyilatkozatot kell benyújtani, amely tartalmazza
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; 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. (vagyis a Kbt.62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját
a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni). Az ajánlatkérő
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a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló
elektronikus nyilvántartásokból is. Alvállalkozó, kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő
a Kbt. 67. § (4) 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, kapacitást nyújtó szervezetet. A gazdasági szereplő nyilatkozhat arról,
hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Ajánlatkérő a
közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Irányadó továbbá Kbt. 64. §-a
(öntisztázás).
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 Ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) Korm rendelet 21. § (2) b.)
pontja alapján igazolja alkalmasságát azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével,
végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével akiket be kíván vonni a
teljesítésbe. A végzettség az oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az
önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. A szakembereknek nyilatkozniuk
szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak állni. Az időben
párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az
alkalmassági követelménynek történő megfelelés, valamint az értékelési szempontokra tett megajánlás
igazolásakor. A Kbt. 65. § (9) bekezdésére tekintettel az alkalmassági követelmény teljesítésének
igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott
szervezet valósítja meg azt a tevékenységet, amelyhez e kapacitásokra szüksége van. A szakember
vonatkozásában valamennyi megkövetelt igazolást be kell nyújtania ajánlatában, figyelemmel arra, hogy
Ajánlatkérő ezeket a Kbt. 76.§ ellenőrzésére kéri be, valamint Ajánlatkérő a Kbt. 114/A § (1) bekezdésre
hivatkozással előírja, hogy az alkalmassági követelmények szerinti objektív kritériumok tekintetében a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban
nyújtsák be. 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. Ajánlattevő
élhet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő
nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat
során. Az alkalmassági követelményeknek – a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel – közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet
(vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) valamint (11) (12) bekezdésében és
a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak
alkalmasnak kell lenniük a műszaki, illetve szakmai alkalmasság megállapítására. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet, ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel
időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzban feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor
a.) a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget az érvényes jogosultság igazolja, azaz a
végzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges, és
b.) a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat bemutatása nem szükséges, csak a
nyilvántartásba vétel időpontjáról kell nyilatkozni, mivel az alkalmassági követelménynek való megfelelést
Ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvánosan elérhető adatbázis tartalmából.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28.
§-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági
követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés
tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.188

552

letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék
szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási
módok helyett. A Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése alapján, építési beruházás közbeszerzése esetén,
ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, 21. § (2)
bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az
ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum
helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 21. § (2) bekezdésében meghatározott
dokumentumok benyújtása helyett. A Kbt. 65. § (11) bekezdésének megfelelően nem használhatja fel
a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás
eredményeként - a jogelőd Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a
jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha
a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a
Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait,
ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát. A Kbt. 65. § (12) bek
alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint
csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő vagy részvételre
jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok
megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik
- egy fő a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy
a hatályos átsorolás előtti azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy azzal egyenértékű jogosultság
megszerzéséhez szükséges, a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI /3. rész 7. pontjában
meghatározott - vagy azzal egyenértékű -végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
Amennyiben ajánlattevő ugyanazon alkalmassági követelmény igazolása körében szükségtelenül több
szakembert is bemutat, úgy Ajánlatkérő a több szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert veszi
figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés valamint az értékelési részszempont
alátámasztásaként.
Több részre történő ajánlattétel esetén is elégséges egy szakember bemutatása.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A késedelmi kötbér mértéke a Szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás (teljes vállalkozói
díj) 0,5 %-a (nulla egész öttized százaléka) minden késedelemmel érintett, megkezdett naptári napra,
Vállalkozó késedelembe esésétől a tényleges teljesítésig terjedő időszakra, de legfeljebb 30 naptári
napig. A késedelem 30. (harmincadik) napjának eredménytelen elteltét (Vállalkozó kötelező teljesítésének
elmaradását) követő 31. (harmincegyedik) naptól kezdődően Megrendelő, választása szerint, jogosult
továbbra is teljesítést követelni, vagy a Szerződést felmondási idő közbeiktatása nélkül felmondani vagy a
Szerződéstől elállni, valamint érvényesíteni Vállalkozóval szemben Vállalkozó teljesítésének elmaradásából
származó kárát és az igényérvényesítés költségeit. Vállalkozó késedelembe esése és a késedelmi kötbér
kizárólag a véghatáridőre értelmezendő.
Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amennyiben a Szerződés teljesítése – olyan okból,
amelyért Vállalkozó felelős – meghiúsul, így különösen, ha Vállalkozó a Szerződés teljesítését nem
kezdi meg, a teljesítést alapos ok nélkül megtagadja, vagy ha 30 napot meghaladó késedelembe esik.
Meghiúsulás esetén a kötbér mértéke: 20 % (Húsz százalék). A kötbér alapja a Szerződésben szereplő nettó
vállalkozói díj. Meghiúsulási kötbér igénylése esetén a teljesítés nem követelhető.
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Amennyiben a Szerződésben rögzített kivitelezési munkák minősége a Szerződésben foglalt
előírásoknak, valamint a hatályban lévő építésügyi jogszabályok vonatkozó előírásainak nem, vagy
nem teljes mértékben felel meg, úgy Megrendelő a Ptk. 6:159. § (2) bekezdésében foglaltak szerint
választhat szavatossági igényei közül, így követelheti a munka kijavítását, vagy az ellenszolgáltatás
arányos leszállítását igényelheti. Ez utóbbi esetben Megrendelő az elvégzett munka ellenértékét a
minőségcsökkenés arányában határozhatja meg.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Számlázás: Vállalkozó olyan részszámlák és végszámla kibocsátásáról köteles gondoskodni, amelyek
mindegyike megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben (Áfa tv.) foglaltaknak.
Áfa tv. 142. § (1) b). Megrendelő nyilatkozik, hogy jelen szerződésben meghatározott tevékenység olyan
építési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan létrehozatalára/átalakítására, illetve egyéb
megváltoztatására irányul és hatósági engedély köteles.
Az engedély száma: 36800/2915-23/2022.ált. Kelte 2022.06.27; véglegessé vált: 2022.08.01.
A teljesítés során a Vállalkozó a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32. § (1) -(2) bekezdésre tekintettel
alkalmazandó (5)-(7) bekezdés szerint bocsáthat ki számlákat. végszámla: a műszaki tartalom, illetve
a szerződéses érték 100 %-ának teljesítésekor, a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárását követően, a
szerződéses érték fennmaradó, részszámlák alapján még ki nem egyenlített összegéről.
A teljesítés során a Vállalkozó legfeljebb egy db előleg számlát, 5 db (öt darab) részszámlát és a végszámlát
állíthatja ki, a következők szerint:
Előleg számla: ha Vállalkozó kéri a teljes ellenszolgáltatás nettó összeg 5%-ának megfelelő összegű
előleget, az előleg megérkezésekor,
1. részszámla: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 15 %-át elérő megvalósult teljesítés
esetén, ekkora összegről,
2. részszámla: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 25 %-át elérő megvalósult teljesítés
esetén a szerződéses érték további 10 %-át kitevő összegről,
3. részszámla: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 50 %-át elérő megvalósult teljesítés
esetén a szerződéses érték további 25 %-át kitevő összegről
4. részszámla: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 75 %-át elérő megvalósult teljesítés
esetén a szerződéses érték további 25 %-át kitevő összegről
5. részszámla: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 85 %-át elérő megvalósult teljesítés
esetén a szerződéses érték további 10 %-át kitevő összegről
Végszámla: a műszaki tartalom, illetve a szerződéses érték 100 %-ának teljesítésekor. Az előleggel a
végszámlában kell elszámolni.
További részletek a szerződés-tervezetben. Irányadó továbbá Kbt. 27/A §
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem járul hozzá
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: 2022/10/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
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Datum: 2022/10/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok
vagy részvételi jelentkezések felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok
vagy részvételi jelentkezések az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
Kbt. 68. § szerint - hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § szerint
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
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
a figyelmet, hogy jelen közbeszerzési eljárás feltételes, tekintettel arra, hogy 100%-os állami támogatásból
kerül finanszírozásra és ajánlatkérő nem biztosít önerőt. Amennyiben a nyertes részajánlatok összértéke
magasabb a rendelkezésre álló forrásnál, Ajánlatkérő többlet forrásigényt kíván benyújtani. A többlet
forrásigény elutasítása esetén Ajánlatkérő csak azokra a részekre kötött szerződéseket tudja hatályba
léptetni, amelyek összességében a pályázati indikátorok legalább 75%-át lefedik és a forrás elegendő rá.
[Kbt. 53. § (6) bekezdése]
A fentiek szerint a finanszírozási forrás felhasználhatósága csak mindhárom, vagy legalább az első és a
második rész megvalósítása esetén lehetséges, ezért ajánlatkérő ha nem érkezik be legalább az első és a
második részre érvényes, a rendelkezésre álló fedezetnek megfelelő ajánlat, az eljárást mindhárom rész
vonatkozásában érvénytelennek nyilváníthatja forráshiány miatt.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a pályázati forrásban belső korlát került előírásra, ez miatt
ha a fejlesztés megvalósítása következtében minőségi paramétereiben megromlott, a fejlesztés
által közvetlenül érintett közúthálózati sávnak az eredeti pályaszerkezettel egyező módon történő
helyreállításának költségei meghaladja a 15 %-ot, az e feletti összegre nem kap támogatást, így az
ajánlatot nem tudja finanszírozni forráshiány miatt.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 500 000 Ft részenként
A befizetés helye: bármely OTP Bank fiók, vagy Posta
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11749008-15432405
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: kedvezményezett: Zalalövő Város
Önkormányzata
utalási közlemény: csapadékvíz 1./ 2. / 3. rész ajánlati biztosíték
-- a részeket értelem szerűen kell beírni és az összeget ennek megfelelően kell utalni (0,5; 1; vagy 1,5 mFt) utalási, befizetési bizonylat másolata, vagy Kbt.54.§(2) szerinti bankgarancia, készfizető kezesség,
biztosító által kiállított nyilatkozat esetén elektronikus okiratként PP. tv. szerint teljes bizonyító erejű
magánokirattal. Kbt. 41/A.§(2) Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha egy Ajánlattevő bocsátja
rendelkezésre az adott részre a fenti ajánlati biztosítékot. Kbt.35.§ (5)
Ha az AT az ajánlati biztosítékot az előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben
bocsátja rendelkezésre, ajánlata érvénytelen lesz.
AK felhívja AT-k figyelmét a Kbt. 54.§(4)-(6) bekezdéseire.
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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:
Vállalkozói díj (nettó HUF) értékelési szempont esetén: fordított arányosítás, további értékelési
részszempontok esetén: matematikai függvény két szélső érték meghatározásával.
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 ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (5)-(6)
bekezdés a.) b.)pontra vonatkozóan. A nyilatkozatokat nemleges tartalommal is csatolni kell.
Ajánlattevő nyújtsa be nyilatkozatát
- a Kbt. 62. § (1) k.) pont kb.) alpont szerint,
- a 67. § (4) bekezdés szerint,
- folyamatban lévő változás-bejegyzést,
- Kbt. 35. §, 65. § (7) (12) bekezdés szerint, továbbá
- szükség esetén a kapacitást nyújtó szervezet szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot is csatolja.
Nyilatkozni szükséges Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdéseire,
csatolandó az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta vagy aláírási címpéldány,
nyilatkozat kizáró okok fenn nem állásáról Kbt. 62. § (1) h.) -k.) és m.) pontok tekintetében (ajánlatkérő a kizáró
okok fennállását e pontok tekintetében vizsgálja), szükség esetén a Kbt. 64. § szerint szükség esetén öntisztázás
dokumentuma is csatolandó.
2. Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: Az ajánlatkérő
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők
vonatkozásában. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (1) – (8) bekezdéseire.
3. Az ajánlathoz árazott költségvetést kell csatolni. Az árazott költségvetés szakmai ajánlatnak minősül. A bírálat
elősegítése érdekében xls formátumban is kérjük csatolni, valamint Ajánlattevő által aláírt pdf formátumban is
kérjük feltölteni. Kérjük figyelemmel lenni a felhívás II.2.13. pontjában meghatározott feltételekre.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében észszerű időnek
tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik munkanapot (tájékoztatás megküldésére) amennyiben
a kérdések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző ötödik munkanapig megérkeznek.
5. A Kbt. 71.§ (6) bekezdése szerint ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
6. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart. A helyszín szabadon megtekinthető.
7. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – feltételes közbeszerzés esetén a
szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontig (hatályba lépést követő 8 napon
belül) – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni Ajánlatkérő
által a jelen felhívásban illetve a szerződéstervezetben előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.
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Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában az előírt
szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni fog. Felelősségbiztosítás mértéke:
-1. rész vonatkozásában legalább 35 900 000 HUF/év és legalább 19 410 000 HUF/káresemény
-2. rész vonatkozásában legalább 36 900 000 000 HUF/év és legalább 19 950 000 HUF/káresemény
-3. rész vonatkozásában legalább 28 080 000 HUF/év és legalább 15 180 000 HUF/káresemény
mértékű építés- és szerelési (C.A.R. típusú vagy azzal egyenértékű) felelősségbiztosítás.
A biztosításnak érvényben kell maradnia a műszaki átadást követően legalább 12 hónapig a szavatosság körében
esetleg bekövetkező eseményekre.
8. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre
vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell
felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73.§
(4)-(5) bekezdéseiben foglaltakra.
9. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére figyelemmel ajánlatkérő felhívja a figyelmet,
hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő
termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre,
személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű”
minden esetben értendő. Egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az
ajánlatában igazolnia kell gyártói katalógussal, az eltérések pontos megjelölésével.
10. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Juhász Imre, lajstromszám: 00607
11. Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését, vagyis az ajánlatok bírálatát az ajánlatok
értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a
legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
Számítási hiba javítása megtörténik az értékelést megelőzően.
12. Ajánlatkérő a műszaki alkalmassági követelményt a minősített ajánlattevők jegyzékénél szigorúbban határozta
meg.
13. Irányadó idő magyarországi helyi idő szerint értendő
14. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
15. Az eljárás a Kbt. 75.§(2)bekezdés b)pontja alapján eredménytelenné nyilvánítható.
16. Az eljárásban a Gazdasági szereplő saját rendszere által igazolt EKR.GOV.HU rendszerhiba időpont nem
fogadható el. Bármely ilyen, vagy ehhez hasonló jellegű technikai kockázatot a gazdasági szereplő visel.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/26 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata (20525/2022)
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: Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15733081216
Postai cím: Kossuth Tér 1. 20/1
Város: Kunmadaras
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5321
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kerepes Csaba
Telefon: +36 307037622
E-mail: kerepesics@kunmadaras.hu
Fax: +36 59527334
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kunmadaras.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/EKR000600422022/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/EKR000600422022/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 | 2022.188

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:
Kunmadaras belterület csapadék-vízelvezető hálózat
Hivatkozási szám: EKR000600422022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az érintett közigazgatási terület:
Kunmadaras belterület:
- Lázár utca
- Lenkei utca
- 1740 hrsz-ú terület
- Madár utca
- Munkás utca
- Györffy utca
- Damjanich J. utca
A tervezett létesítmény leírása:
Csapadékvíz elvezetés-építés
Csatorna
jele Utca neve Érintett helyrajzi
szám Csatorna típusa Hossz
[m]
CS-2-0-0 - 1673 hrsz., 1672 hrsz., 1655 hrsz., 1740 hrsz., 1255 hrsz. burkolt csatorna nyílt szakaszokkal 903,6
CS-2-3-0 Lenkei utca,
Györffy utca
Damjanich J. utca 1255 hrsz., 1110/2 hrsz., 1070 hrsz. burkolt csatorna nyílt szakaszokkal 1230,8
(117 m földmedrű árok rákötés
CS-2-3-4 Madár utca 1255 hrsz., 1310 hrsz. burkolt csatorna nyílt szakaszokkal 201,5
CS-2-3-5 Munkás utca 1255 hrsz., 1150 hrsz. burkolt csatorna nyílt szakaszokkal 262
CS-2-3-7 Györffy utca 1110/2 hrsz. burkolt csatorna nyílt szakaszokkal 79
CS-2-3-7-1 Munkás utca 1110/2 hrsz., 1150 hrsz. burkolt csatorna nyílt szakaszokkal 25
CS-1-0-0
beeresztő
műtárgy - 0237/10 hrsz., 14/8 hrsz. burkolt csatorna nyílt szakaszokkal Épül összesen: 2818,9
A CS-2-0-0 jelű főgyűjtő csatorna a 1672 hrsz-ú területen helyezkedik el. A csatorna 0+000 -0+902,1
szelvényei között nyílt rendszerű, burkolóelemmel ellátott. A CS-2-0-0 jelű csatorna magassági
vonalvezetése úgy került kialakításra, hogy a mellékcsatornák is gravitációsan csatlakoztathatók legyenek
a főgyűjtő csatornára. E csatornába csatlakoznak be a környező utcák mellékgyűjtő csatornái. A CS-2-0-0

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.188

561

jelű főgyűjtő csatorna a CS-1-0-0 1+127 szelvényébe csatlakozik szivattyús átemeléssel. Mértékadó
vízhozam a becsatlakozásnál: 42 l/s (szivattyúkapacitás)
A CS-2-3-0 jelű mellékgyűjtő csatorna a Lenkei János utca, a Györffy utca és Damjanich utca területén
helyezkedik el. A csatorna 0+000 - 1+231 szelvényei között nyílt rendszerű, burkolóelemmel ellátott.
A CS-2-3-0 jelű csatorna magassági vonalvezetése úgy került kialakításra, hogy a mellékcsatornák is
gravitációsan csatlakoztathatóak legyenek a főgyűjtő csatornára. E csatornába csatlakoznak be a környező
utcák mellékgyűjtő csatornái. A csatorna befogadója CS-2-0-0 jelű főgyűjtő csatorna. (0+886,5 szelvény).
A CS-2-3-4 jelű mellékgyűjtő csatorna a Madár utca területén helyezkedik el. A csatorna 0+000 - 0+204,5
szelvényei között nyílt rendszerű, burkolóelemmel ellátott. A csatorna befogadója CS-2-3-0 jelű főgyűjtő
csatorna. (0+408,5 szelvény).
A CS-2-3-5 jelű mellékgyűjtő csatorna a Munkás utca területén helyezkedik el. A csatorna 0+000 - 0+ 262
szelvényei között nyílt rendszerű, burkolóelemmel ellátott. A csatorna befogadója CS-2-3-0 jelű főgyűjtő
csatorna. (0+469,3 szelvény).
A CS-2-3-7 jelű mellékgyűjtő csatorna a Győrffy utca területén helyezkedik el. A csatorna 0+000 - 0+079
szelvényei között nyílt rendszerű, burkolóelemmel ellátott. A csatorna befogadója CS-2-3-7 jelű főgyűjtő
csatorna. (0+965 szelvény).
A CS-2-3-7-1 jelű mellékgyűjtő csatorna a Munkás utca területén helyezkedik el. A csatorna 0+000 - 0+025
szelvényei között nyílt rendszerű, burkolóelemmel ellátott. A csatorna befogadója CS-2-3-7 jelű főgyűjtő
csatorna. (0+026 szelvény).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
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:
Kunmadaras belterület csapadék-vízelvezető hálózat
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45232450-1

Kiegészítő szójegyzék

45247112-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Magyarország, Kunmadaras Nagyközség belterületen a közbeszerzési
dokumentációban részletezett helyszínek szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az érintett közigazgatási terület:
Kunmadaras belterület:
- Lázár utca
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- Lenkei utca
- 1740 hrsz-ú terület
- Madár utca
- Munkás utca
- Györffy utca
- Damjanich J. utca
A tervezett létesítmény leírása:
Csapadékvíz elvezetés-építés
Csatorna
jele Utca neve Érintett helyrajzi
szám Csatorna típusa Hossz
[m]
CS-2-0-0 - 1673 hrsz., 1672 hrsz., 1655 hrsz., 1740 hrsz., 1255 hrsz. burkolt csatorna nyílt szakaszokkal 903,6
CS-2-3-0 Lenkei utca,
Györffy utca
Damjanich J. utca 1255 hrsz., 1110/2 hrsz., 1070 hrsz. burkolt csatorna nyílt szakaszokkal 1230,8
(117 m földmedrű árok rákötés
CS-2-3-4 Madár utca 1255 hrsz., 1310 hrsz. burkolt csatorna nyílt szakaszokkal 201,5
CS-2-3-5 Munkás utca 1255 hrsz., 1150 hrsz. burkolt csatorna nyílt szakaszokkal 262
CS-2-3-7 Györffy utca 1110/2 hrsz. burkolt csatorna nyílt szakaszokkal 79
CS-2-3-7-1 Munkás utca 1110/2 hrsz., 1150 hrsz. burkolt csatorna nyílt szakaszokkal 25
CS-1-0-0
beeresztő
műtárgy - 0237/10 hrsz., 14/8 hrsz. burkolt csatorna nyílt szakaszokkal Épül összesen: 2818,9
A CS-2-0-0 jelű főgyűjtő csatorna a 1672 hrsz-ú területen helyezkedik el. A csatorna 0+000 -0+902,1
szelvényei között nyílt rendszerű, burkolóelemmel ellátott. A CS-2-0-0 jelű csatorna magassági
vonalvezetése úgy került kialakításra, hogy a mellékcsatornák is gravitációsan csatlakoztathatók legyenek
a főgyűjtő csatornára. E csatornába csatlakoznak be a környező utcák mellékgyűjtő csatornái. A CS-2-0-0
jelű főgyűjtő csatorna a CS-1-0-0 1+127 szelvényébe csatlakozik szivattyús átemeléssel. Mértékadó
vízhozam a becsatlakozásnál: 42 l/s (szivattyúkapacitás)
A CS-2-3-0 jelű mellékgyűjtő csatorna a Lenkei János utca, a Györffy utca és Damjanich utca területén
helyezkedik el. A csatorna 0+000 - 1+231 szelvényei között nyílt rendszerű, burkolóelemmel ellátott.
A CS-2-3-0 jelű csatorna magassági vonalvezetése úgy került kialakításra, hogy a mellékcsatornák is
gravitációsan csatlakoztathatóak legyenek a főgyűjtő csatornára. E csatornába csatlakoznak be a környező
utcák mellékgyűjtő csatornái. A csatorna befogadója CS-2-0-0 jelű főgyűjtő csatorna. (0+886,5 szelvény).
A CS-2-3-4 jelű mellékgyűjtő csatorna a Madár utca területén helyezkedik el. A csatorna 0+000 - 0+204,5
szelvényei között nyílt rendszerű, burkolóelemmel ellátott. A csatorna befogadója CS-2-3-0 jelű főgyűjtő
csatorna. (0+408,5 szelvény).
A CS-2-3-5 jelű mellékgyűjtő csatorna a Munkás utca területén helyezkedik el. A csatorna 0+000 - 0+ 262
szelvényei között nyílt rendszerű, burkolóelemmel ellátott. A csatorna befogadója CS-2-3-0 jelű főgyűjtő
csatorna. (0+469,3 szelvény).
A CS-2-3-7 jelű mellékgyűjtő csatorna a Győrffy utca területén helyezkedik el. A csatorna 0+000 - 0+079
szelvényei között nyílt rendszerű, burkolóelemmel ellátott. A csatorna befogadója CS-2-3-7 jelű főgyűjtő
csatorna. (0+965 szelvény).
A CS-2-3-7-1 jelű mellékgyűjtő csatorna a Munkás utca területén helyezkedik el. A csatorna 0+000 - 0+025
szelvényei között nyílt rendszerű, burkolóelemmel ellátott. A csatorna befogadója CS-2-3-7 jelű főgyűjtő
csatorna. (0+026 szelvény).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció 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
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36
hónap + min 0, max. 24 hónap) 10
2 3. Az M/1.1. alkalmassági követelményre bemutatott, a MV-VZ szakember többlet szakmai tapasztalata
(hónapokban, min 0, max 72) 10
3 4. Az M/1.2. alkalmassági követelményre bemutatott, a MV-É szakember többlet szakmai tapasztalata
(hónapokban, min 0, max 36) 10
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: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16.-JN1-2021-00008
II.2.13) További információ
A felhívás II.2.7) pontjában meghatározott 9 hónapos teljesítési határidő a munkaterület átadatástól
kezdődik. A teljesítési határidő legkésőbb 2023. május 31. napja.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) h)-k) és m) pontjai 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
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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) pontjai 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) h)-k) és m) pontjaiban 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.
A 69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok adatait az ajánlatkérő a bírálat során valamennyi gazdasági
szereplő ajánlata vonatkozásában ellenőrzi.
A 69. § (11a) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a gazdasági szereplő az ajánlatában
nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
A Rendelet 1. § (7) bekezdése irányadó az igazolások keltezése kapcsán.
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): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményt.
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 b) pontja alapján az alkalmassági követelmény
igazolásához benyújtandó iratok:
- „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” - 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.
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A Rendelet 24. § (2) bekezdés alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői
névjegyzékében megjelenített, a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok
bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek,
a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja az
ajánlatkérő a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a
Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakra.
M/2. 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);
- 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,
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.
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/1.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább
1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet / VI. Felelős műszaki vezetés 3. rész
10. pontjában előírt MV-VZ jelölésű (Vízgazdálkodási építmények szakterület ) jogosultsággal, vagy azzal
egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel
vagy ezzel egyenértékű végzettséggel/képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M/1.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet 1. melléklet / VI. Felelős műszaki vezetés 1. rész 2. pontjában előírt MV-É jelölésű (építési
szakterület ) jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez
szükséges végzettséggel/képzettséggel vagy ezzel egyenértékű végzettséggel/képzettséggel és szakmai
gyakorlattal rendelkezik.
Mindkét szakember esetében:
Amennyiben a szakember rendelkezik kamarai regisztrációval, az ajánlatban meg kell adni a szakember
regisztrációs számát.
Ajánlatkérő a párhuzamos szakmai gyakorlatot csak egyszer veszi figyelembe.
A szakemberek közötti átfedés megengedett.
Amennyiben a szakember nem rendelkezik kamarai regisztrációval, abban az esetben az ajánlattevőnek
az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a regisztrációval nem rendelkező szakember
tekintetében a szerződéskötés időpontjáig gondoskodik a szakember magyarországi kamarai
nyilvántartásba vételéről az M/1. pontban előírt szakterületnek megfelelően. A nyertes ajánlattevő
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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.
M/2. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé
számított öt évben nem rendelkezik olyan, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, csapadék és/vagy
szennyvíz elvezető csatorna építés és/ vagy felújítási munkáiból származó referenciával, amely legalább
2000 fm hosszúságban valósult meg.
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.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: mértéke a késedelemmel érintett naptári naponként – az ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 1 %-a. A kötbér kumulált összegének felső határa a – az ÁFA nélkül számított - vállalkozói díj
20 %-a. A kötbéralap meghatározását a szerződéstervezet tartalmazza.
Hibás teljesítési kötbér: mértéke a hibás teljesítéssel érintett naptári naponként – az ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 1 %-a. A kötbér kumulált összegének felső határa a – az ÁFA nélkül számított - vállalkozói díj
20 %-a. A kötbéralap meghatározását a szerződéstervezet tartalmazza
Meghiúsulási kötbér: a – az ÁFA nélkül számított - vállalkozói díj 20%-a. A meghiúsulási kötbér alapja a – az
ÁFA nélkül számított - vállalkozói díj.
Jótállás: a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást dokumentáló jegyzőkönyv keltétől számított min. 36
hónap, szerződéstervezetben részletezettek szerint (ajánlattevő vállalása szerint).
Részletes feltételek a kivitelezési szerződésben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ellenszolgáltatás a TOP-2.1.3-16.-JN1-2021-00008 azonosítószámú projekt terhére. Tartalékkeret nincs. A
támogatási int: 100,000000 %, a kifizetés formája: utófinanszírozás.
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 20%-a.
b) részszámla:
1. részszámla: nettó Vállalkozói Díj 15%-ának megfelelő mértékű részszámla, 15%-os készültségi foknál
2. részszámla: nettó Vállalkozói Díj 30%-ának megfelelő mértékű részszámla, 45%-os készültségi foknál
3. részszámla: nettó Vállalkozói Díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla, 65%-os készültségi foknál
4. részszámla: nettó Vállalkozói Díj 15%-ának megfelelő mértékű részszámla, 80%-os készültségi foknál
5. részszámla: nettó Vállalkozói Díj 10%-ának megfelelő mértékű részszámla, 90%-os készültségi foknál
c) végszámla: nettó Vállalkozói Díj 10%-ának megfelelő mértékű végszámla a teljesítési igazolás
szerződésszerű aláírása után.
Az előleg a 2. részszámlából kerül levonásra.
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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.
Részletek a szerződéstervezetben.
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.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: VI.3.4) pont
folytatása: 15. 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.
16. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján, hogy
szigorúbban állapítja meg a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a Rendelet
28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest.
17. A nyertes ajánlattevő a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 26. §-a alapján a jelen közbeszerzési eljárás
tárgyát képező munkákra vonatkozóan legkésőbb szerződés-tervezetben meghatározott időpontban
köteles legalább 170.000.000,- Ft/év, 85.000.000,- Ft/kár összegű kártérítési limitű, általános- és
szolgáltatói, építés-szerelési felelősségbiztosítás megkötésére és fenntartására, adott esetben a meglévő
felelősségbiztosítása kiterjesztésére.
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18. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell a rendelkezésre bocsátott költségvetést kitöltött
formában. Az árazott költségvetés a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 24. § (1) bekezdésére figyelemmel szakmai
ajánlatnak minősül.
19. Az értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek nevét a Nyilatkozat összeállítóban lévő
nyilatkozatban kell feltüntetni. A nyilatkozat összeállítóban tett, a szakemberek megnevezéséről szóló
nyilatkozat szakmai ajánlatnak minősül, melynek elmulasztása nem hiánypótolható hiba, így az ajánlat
érvénytelenségét jelenti.
20. Jelen szerződés a mindkét fél általi cégszerű aláírást követő napon lép hatályba, kivéve abban
az esetben, amennyiben a Vállalkozó által a közbeszerzési eljárásban tett ajánlati ára meghaladja a
Megrendelő rendelkezésére álló fedezet mértékét, ezért a Megrendelőnek költség-növekmény igényt
(támogatási szerződés módosítást vagy változás-bejelentést vagy költség átcsoportosítási kérelmet)
kell benyújtania a hiányzó forrás biztosítására. Ebben az esetben a Kbt. 135.§ (12) bekezdése alapján
a szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételhez kötött, amelynek értelmében a szerződés azon
a napon lép hatályba, amikor a Megrendelő által a fedezet rendelkezésre áll, ennek körében vagy a
benyújtott költség-növekmény igény kerül (támogatási szerződés módosítást vagy változás-bejelentést)
pozitív elbírálására sor került és erről a Megrendelő írásos értesítést kap. VAGY Amennyiben a Megrendelő
támogatásra irányuló igényét nem vagy az igényeltnél kisebb összegben fogadják el a Megrendelő
dönthet a plusz hiányzó forrás biztosításáról. Megrendelő rögzíti, hogy a felfüggesztő feltétel 6 hónap
időtartamig érvényes, az időtartam eredménytelen eltelte után a szerződés automatikusan megszűnik és
a felek szabadulnak a kötelemből. A feltételes közbeszerzési eljárás kapcsán hivatkozunk a Kbt. 53. § (5)-(6)
bekezdésére is.
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.
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Fülöp Gyula (00880)
(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: 2022/10/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2022/10/14 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/10/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
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Hely: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő
órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott aj felbontását az EKR
végzi akként, hogy a bontás időpontjában az aj az AK számára hozzáférhetővé válnak. Az elektronikusan
benyújtott aj esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bek szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve
azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ATk részére
elérhetővé teszi.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
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; 2-3-4. egyenes arányosság
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1.200.000,- HUF
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10045002-00339904-00000127
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
fent megjelölt 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 a Kbt. 41. § (3) bekezdés alapján az EKR-ben történő
lebonyolítást írja elő. Tárgyi eljárásban való részvétel előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlatevői
regisztráció összhangban az EKR rendelet rendelkezéseivel.
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 az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi (http://ujvilag.gov.hu.hu).
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7. EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/ portal/tamogatas.
8. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló
cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát.
Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni
kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást
legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott
aláírását/szignómintáját is.
9. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bek. alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet az ajánlattevő az
elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
10. Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását.
11. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, s meg kell nevezni a
közös ajánlattevőket, illetve a Kbt. 35. § (2) bek. nyomán az ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a
közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni és a közös
ajánlattevők képviseletére meghatalmazni.
A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult ajánlattevő̋
adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes
közös ajánlattevő̋k képviseletében eljárhat.
12. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114./A. §-ában foglaltakat, a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseit és alkalmazza a
Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
13. 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 a) pontja szerinti
nyílt eljárás szabályait alkalmazza az alábbi a) - e) pontok szerinti eltérésekkel, melyek egyben a Kbt. 117. §
(2) bekezdés szerinti önállóan kialakított szabályoknak is minősülnek:
a) Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 117. § szerinti felhívás közzétételével indítja.
b) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114/A. §-ban foglaltakat, azzal, hogy egyben alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5)
bekezdéseiben foglaltakat is.
c) Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az ajánlattételi határidő
lejártát megelőző három nappal adja meg, amennyiben a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem legkésőbb
a válaszadási határidőt megelőző három nappal benyújtásra került. Ajánlatkérő a határidőn túl érkezett
kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre is válaszolhat, amennyiben a válaszadás a megfelelő ajánlathoz
feltétlenül szükséges vagy azt az ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy segíti az ajánlattételt, azonban ilyen
esetben nem köteles az ajánlattelt határidő meghosszabbítására.
d) Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, ha a kiegészítő tájékoztatást a fenti c) pont
szerinti határidőben nem tudja megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és egyidejűleg
értesíteni kell valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél
jelezte és arról korrigendumot ad fel. Dokumentáció módosítás esetében alkalmazandó a Kbt. 114. § (4a)
bekezdése.
e) Ajánlatkérő továbbá kiegészítő tájékoztatásban közli, hogy a dokumentáció valamely eleme semmis, ha
a közbeszerzési dokumentumokon belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy
a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól
vagy e törvénytől. A közbeszerzési dokumentumok semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési
eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó.
14. 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. Fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást
érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az
mindenben megfelel az eredeti szövegnek.
Folyt: IV.1.4) pontban
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
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2022/09/26 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (20358/2022)
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: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: 15325770219
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 16
Város: Csopak
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8229
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyiri Csaba
Telefon: +36 13977447
E-mail: kozbeszerzes@nyirilaw.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bfnp.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
x Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Várpalotai homokbánya TT földtani term. véd. rek.
Hivatkozási szám: EKR000994022022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

573

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Várpalotai homokbánya TT földtani természetvédelmi rekonstrukciója:
- megkövesedett fatörzsek és a felépítmény megtisztítása;
- védőtető teljes szerkezetének felújítása (csiszolás, újrafestés);
- védőtető talajszintben korhadó tartóoszlopainak felújítása;
- tanösvény nyomvonalán 100%-os cserjeírtás,
- 30 fő leülését lehetővé tevő pad-asztal garnitúrák kihelyezése.
AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy az újonnan készítendő, kihelyezendő tanösvénytáblákra vonatkozó
tételek nem képezik az eljárás részét. Ahol meglévő tábla felújítása szerepel, azok megvalósítását kéri AK,
csupán az újak nem részei az eljárásnak egyik rész tekintetében sem.
AK felhívja továbbá az Ajánlattevők figyelmét, hogy 2 db árazatlan költségvetés kitöltése szükséges.
AK annak érdekében, hogy az AT-k számára egyértelmű legyen, hogy melyik tételek nem képezik az eljárás
részét, AK külön táblázatokban csatolja ezeket az AT-k számára.
Továbbiakban lásd a műszaki dokumentációban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 15232375 (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: Várpalotai homokbánya TT földtani term. véd. rek.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Várpalota 2617 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kbt. 53. § (6) bekezdése szerinti feltételes közbeszerzés
Várpalotai homokbánya TT földtani természetvédelmi rekonstrukciója:
- megkövesedett fatörzsek és a felépítmény megtisztítása. A kövek összfelülete: cca. 12 m2.;
- védőtető teljes szerkezetének felújítása (csiszolás, újrafestés);
- védőtető talajszintben korhadó tartóoszlopainak felújítása, 7 db oszlop;
- tanösvény nyomvonalán 100%-os cserjeírtás (65 m2),
- 30 fő leülését lehetővé tevő pad-asztal garnitúrák kihelyezése (3 db).
AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy az újonnan készítendő, kihelyezendő tanösvénytáblákra vonatkozó
tételek nem képezik az eljárás részét. Ahol meglévő tábla felújítása szerepel, azok megvalósítását kéri AK,
csupán az újak nem részei az eljárásnak egyik rész tekintetében sem.
Továbbiakban lásd a műszaki dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása a minimálisan kötelező 12 hónap felett (Hónapban
megadva. Előny a magasabb. Csak egész szám ajánlható meg.) 10
2 Az M/1 alkalmassági minimumkövetelmény körében előírásra kerülő szakember MV-É jogosultság
megszerzéséhez szükséges szakmai minimumtapasztalatán felüli többlettapasztalata (hónapban megadva
max.48 hó 15
3 Hátrányos helyzetű munkavállalók száma (0-5) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó egyösszegű ajánlati ár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00038
II.2.9) További információ:
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*II.2.7. A II.2.7) szerződés időtartama pontban írtak tervezett időtartamnak tekintendők, figyelemmel arra,
hogy annak időtartamát Ajánlatkérő pontosan a következők szerint határozza meg:
A munkaterület átadásának napja: a szerződés hatályba lépését követő 8 napon belül (az építési napló
megnyitásával). A munkaterület átadásának napja azonban nem eshet a 2022. március 15., illetve 2022.
augusztus 15. napja, valamint 2023. március 15. és 2023. augusztus 15. napja közötti vegetációs időszakra.
Amennyiben a szerződés 2022. március 15., illetve 2022. augusztus 15. napja közötti hatályba lépésére sor
kerülne, úgy a munkaterület legkorábbi átadásának időpontja 2022. augusztus 16. napja. Amennyiben a
szerződés 2023. március 15., illetve 2023. augusztus 15. napja közötti hatályba lépésére kerülne sor, úgy a
munkaterület legkorábbi átadásának időpontja 2023. augusztus 16. napja.
2.3.1. A munka kezdési határideje: megegyezik a munkaterület átadásának időpontjával.
A munka befejezési véghatárideje: 2023. november 30. napja azzal, hogy 2022. március 15. napja és 2022.
augusztus 15. napja, valamint 2023. március 15. napja és 2023. augusztus 15. napja közötti időszakban
munka nem végezhető, melynek oka, hogy minden év március 15. napja és augusztus 15. napja közötti
időszak vegetációs időszak, amely biológiailag aktív periódus és a beavatkozások elkerülhetetlenül
zavarják, esetenként közvetlenül is károsítják a területen élő fajokat. Ezen időszak alatt fakivágások,
cserjeirtások illetve egyéb munkák nem végezhetőek, mivel ezek az állat- és növényvilág sérülését,
károsodását okoznák .
A munka tehát kizárólag ezen vegetációs időszakon kívül végezhető 2023. november 30. napjáig.
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:
14072 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
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A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Várpalotai homokbánya TT földtani term. véd. rek.
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: Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14292990208
Postai cím: Somfalvi Út 1
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
E-mail: nemesbau@gmail.com
Telefon: +36 309574306
Internetcím(ek): (URL) www.nemesbau.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14292990208
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: 15232375
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
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(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Cash Contact Company Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 26610489216
Postai cím: Szabadság tér 2
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26610489216
Hivatalos név: Novitas-Invest Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám: 14942310219
Postai cím: Fő Utca 37/A
Város: Csehbánya
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8445
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14942310219
Hivatalos név: Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14292990208
Postai cím: Somfalvi Út 1
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14292990208
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:
2022/09/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata (20641/2022)
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: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15725527204
Postai cím: Selyem Út 124
Város: Gyomaendrőd
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pardi László
Telefon: +36 66581232
E-mail: varosuzem@gyomaendrod.hu
Fax: +36 66283288
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyomaendrod.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) 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:
Kállai Ferenc Múzeum és Aranka Játékbaba Múzeum
Hivatkozási szám: EKR001178382022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

580

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45262800-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kállai Ferenc Múzeum és az Aranka Játékbaba Múzeum felújítása és korszerűsítése
II.1.5) 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: Képtár épület felújítása, átalakítása, bővítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45262800-9

Kiegészítő szójegyzék
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 9-11. (hrsz.: 114)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 9-11. sz., 114 hrsz. alatti ingatlanon meglévő 183,44 m2 hasznos
alapterületű képtár épületének felújításával, átalakításával, 412,65 m2 hasznos alapterületű (Aranka
Játékbaba Múzeum, Kállai Ferenc Emlékmúzeum, Kávézó) épületrésszel történő bővítésével létrejövő
összesen 596,09 m2 hasznos alapterületű épületre irányuló építési tevékenység.
Részletesen a műszaki dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás (24-60 hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Aranka Babamúzeum és Kállai Ferenc Emlékkiállítás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

39154000-6

További tárgyak:

45324000-4
45421000-4
45430000-0
45442100-8
79800000-2
79932000-6
92521100-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 9-11. (hrsz.: 114)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
"Aranka" Babamúzeum (99,12 m2) és Kállai Ferenc Emlékkiállítás (124,44) kialakítása összesen 223,56 m2
alapterületű kiállítási területen a kiadott műszaki leírások és árazatlan költségvetések alapján.
Főbb kivitelezési feladatok:
- Grafikus felület a digitális eszközre (26 felület)
- Kiállítási installáció grafikus felületeinek nyomdai előkészítése
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- Kiviteli forgatókönyv - fotó, film, hang (a felhasználandó, jogtiszta fotóanyag digitális összegyűjtése,
szerkesztése)
- Digitális vetítőplatformra film szerkesztése, összevágása, elkészítése (6 perc)
- TV-re, érintőképernyőre szoftver összeállítása, telepítése (2-2 db)
- Digitális műtárgyreprodukciók készítése (fotózás, szkennelés), nemesmásolatok készítése
(dokumentumok, plakátok) (361 db)
- Installációs elemek, felületek, gipszkarton alapú kialakítása (164 m2)
- Iparifilc padlószőnyeg egyedi intarziás szabása, lerakása (kb. 230 m2)
- Tölgyfurnér borítások (76 m2)
- Egyedi gyártású plexik (57 db)
- Installációs elemek kivitelezése
- Installációs vitrinrendszerbe egyedi méretű és szabású lapüvegek (84 db)
- Egyedi beszerzésű és gyártású babakellékek, kisbútorok (150 db), bababútorok (15 db), babakellékek (50
db), képkeretek (20 db)
- Múzeumpedagógiai eszközök kivitelezése
- Dekor munkák: Dekorfestés (500 m2), Plotter vágás és helyszíni installáció (44 m2), Textilhatású
dekortapéta printelése és kasírozása (124 m2), Direkt nyomtatás bútorokra, MDF installációs elemekre (60
m2)
- Papíralapú printek (fotók, dokumentumok) (250 db)
- Kontakt hordozóra printek, merev táblás lemezekre kasírozva (szövegtáblák és fotók) (16 m2)
- Egyedi gyártású interaktív platform (hardver), összeállítása, telepítése (Érintőképernyő)
- Kiállítás kiemelő és falvilágító lámpatestei és sín elemei: 18 db lámpa, 40 m sín, 12 db kötőelem
- Kiállítás sínrendszerének felszerelése, és a meglévő elektromos kiállásokhoz való csatlakoztatása, a
lámpák felhelyezése és beállítása
- Installáció elektromos szerelési munkái (160 db)
- Digitális platformok (TV, fejhallgató, hangszóró, ipari MP3 összeállítása, telepítése (9 db)
- Digitális platformok helyszíni gyengeáramú bekötése, konfigurálása és informatikai befejező munkálatai
(9 db)
Részletesen a műszaki dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás (24-60 hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
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A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
17354 / 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: Képtár épület felújítása, átalakítása, bővítése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló
anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett
ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
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Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
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V.2.10)
V.2.11)

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Szilasi és Társa Termelő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11271727216
Postai cím: Ady Endre Út 22.
Város: Fegyvernek
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5231
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11271727216
Hivatalos név: BÓLEM Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11042851204
Postai cím: Őszi Utca 3
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11042851204
Hivatalos név: Csaba-Komplex Építőipari Szolgáltató, és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25331783204
Postai cím: Kálvin Utca 14.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25331783204
Hivatalos név: Bihar Generál Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25732902209
Postai cím: Csigekert Utca 29
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4027
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25732902209
Hivatalos név: S+E Magyarország Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 27330898241
Postai cím: Keszkenő Utca 11. 3/11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27330898241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Aranka Babamúzeum és Kállai Ferenc Emlékkiállítás
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: ● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló
anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett
ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
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V.2.10)
V.2.11)

587

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:
Hivatalos név: Megabad Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10987216243
Postai cím: Gát Utca 21. fszt. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10987216243
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
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2022/09/22 (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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Gyömrő Város Önkormányzata (20798/2022)
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: Gyömrő Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15392017113
Postai cím: Fő Tér 1.
Város: Gyömrő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2230
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyenes Levente
Telefon: +36 29330011
E-mail: polgarmestes@gyomro.hu
Fax: +36 29330078
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyomro.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:
csatorna fejlesztés
Hivatkozási szám: EKR001139132022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

590

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232400-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Gyömrő város 2022. évi csatorna fejlesztése 2 részben:
Pataky lakótelep - vízhálózat és szennyvízhálózat kiépítése - 1507 fm
Öreghegyi út - szennyvízhálózat kiépítése - 480 fm
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 135095885 (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: Patay lakótelep szennyvízelvezetése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45112700-2

További tárgyak:

45231300-8

591

Kiegészítő szójegyzék

45232100-3
71300000-1
77300000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2230 Gyömrő, Pataky lakótelep
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Pataky lakótelep víz és szennyvízhálózatának kivitelezése.
vízhálózat - 1507 fm
szennyvízhálózat - 1396 fm
A vezetékek közös munkaárokban elhelyezve.
szennyvíz átemelő szivattyú - 1 db
kapcsolódó munkák és szolgáltatások (geodéziai felmérés, műszaki vezetés, kertészeti, tereprendezési
munkák, kerítések és kapuk telepítése)
(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 munkára vállalt többlet jótállás időszaka (hónap) 20
2 3. Porzó anyagok letakart szállításának vállalása (igen/nem) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1. Értékelési szempontok szerinti pontszámok: 0-10
2. Értékelés módszere: 1. értékelési szempont: fordított arányosítás, 2. értékelési szempont: arányosítás, 3.
értékelési szempont: pontkiosztás.
3. Ajánlatkérő a 2. értékelési szempont esetében 36 hónapban határozza meg azt az értéket, melyre
maximális pontszámot ad (Kbt. 77.§ (1) bekezdés)
4. A II.2.7) pontban a teljesítés kezdő időpontja technikai okból szerepel. A szerződés felek általi aláírással
lép hatályba.
II.2.1)
Elnevezés: Öreghegyi út szennyvíz elvezetése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45112700-2
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71300000-1
77300000-3
45232411-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2230 Gyömrő, Öreghegyi út
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Öreghegyi út szennyvízhálózatának kivitelezése.
szennyvízhálózat - 480 fm
kapcsolódó munkák és szolgáltatások (geodéziai felmérés, műszaki vezetés, térvilágítás kiépítése,
tereprendezési munkák)
(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 munkára vállalt többlet jótállás időszaka (hónap) 20
2 3. Porzó anyagok letakart szállításának vállalása (igen/nem) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1. Értékelési szempontok szerinti pontszámok: 0-10
2. Értékelés módszere: 1. értékelési szempont: fordított arányosítás, 2. értékelési szempont: arányosítás, 3.
értékelési szempont: pontkiosztás.
3. Ajánlatkérő a 2. értékelési szempont esetében 36 hónapban határozza meg azt az értéket, melyre
maximális pontszámot ad (Kbt. 77.§ (1) bekezdés)
4. A II.2.7) pontban a teljesítés kezdő időpontja technikai okból szerepel. A szerződés a hatályba léptető
feltételnek megfelelően lép hatályba.
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
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Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Patay lakótelep szennyvízelvezetése
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: 2022/09/21 (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: Király-Bau Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13284756213
Postai cím: Tulipán Utca 3/b
Város: Gyömrő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2230
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Ország: Magyarország
E-mail: kiralybaukft@gmail.com
Telefon: +36 306368527
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13284756213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 135107050
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 135095885
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
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Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Király-Bau Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13284756213
Postai cím: Tulipán Utca 3/b
Város: Gyömrő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2230
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13284756213
Hivatalos név: FARKAS-BAU Ingatlanforgalmazási, Kertépítő, Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12563717213
Postai cím: Katona József Utca 21
Város: Maglód
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2234
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12563717213
Hivatalos név: TápióGáz KFT
Nemzeti azonosítószám: 28995586213
Postai cím: Harcmező Utca 6
Város: Tápióbicske
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2764
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28995586213
Hivatalos név: Elit Otthon Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25509568213
Postai cím: Madách Utca 45/a
Város: Péteri
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2209
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25509568213
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Öreghegyi út szennyvíz elvezetése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● az eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi
határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].;
A szerződés megkötését megtagadták
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V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
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Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett

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

Hivatalos név: Király-Bau Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13284756213
Postai cím: Tulipán Utca 3/b
Város: Gyömrő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2230
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13284756213
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:
2022/08/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a 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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Jánoshalma Városi Önkormányzat (20660/2022)
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: Jánoshalma Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15724911203
Postai cím: Béke Tér 1 1/3
Város: Jánoshalma
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6440
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czeller Zoltán
Telefon: +36 77501001
E-mail: polghiv@janoshalma.hu
Fax: +36 77501001
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:
Agrárlogisztikai központ kiegészítő munkái
Hivatkozási szám: EKR000317092022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő az alábbi kiegészítő munkákra kíván szerződést kötni:
6440 Jánoshalma Ipari park Hrsz.:4565/14 alatt épült hűtőház megnövekedett hűtéstechnológiái
teljesítmény működését szolgáló, erősáramú kialakítása.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 146719832 (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: Agrárlogisztikai központ kiegészítő munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45310000-3

További tárgyak:

45321000-3
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Kiegészítő szójegyzék

45400000-1
45430000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6440 Jánoshalma, Ipari park hrsz: 4565/14.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő az alábbi kiegészítő munkákra kíván szerződést kötni:
6440 Jánoshalma, Ipari park, hrsz.: 4565/14 sz. alatt megépítésre kerül a csarnok épület elektromos betáp.
vezetékek a szükséges földmunkákkal. A csatlakozó kábel NAYY-J 2||4x240 mm² 600/1000 V-es 165fm
hosszban.
A kapcsolószekrény a teljesítmény és hűtéstechnológia függvényében a tervek szerint átalakításra kerül.
A meglévő hűtőkamrák panelvédelmére 342 fm panelvédő zsalukőlábazat készül felületképzéssel
gáztömör kialakítással, valamint nyílászáróknál 48db acél ütközésvédelemmel.
Teljeskörű hűtéstechnológia készül, az épületet 3 különválasztott hűtési rendszer fogja ellátni 2db
gyorshűtő kamra, külön a 4db hűtő kamra és külön manipulációs tér.
Beépítésre kerül 2db 119,16 kW csoportaggregátor és 1db 70kw-os, valamint 8db 20kw; 4db 43kW és 2db
63kw teljesítménnyel elpárologtatók.
A részletes műszaki leírást és a követelményeket a Dokumentáció részét képező műszaki leírások és
az egyéb műszaki tartamú dokumentumok tartalmazzák.A jelen beszerzés a Kbt. 8. § (3) bekezdés a)
pontja szerinti építési beruházás, amely kizárólag kivitelezésre irányul a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
14. § (1) bekezdés a) pont szerint. A kivitelezéssel kapcsolatos részletes feladatokat a közbeszerzési
dokumentumok részeként kiadott Tervdokumentáció tartalmazza.
Vállalkozónak az ajánlati árat fentiekre figyelemmel kell megadnia, oly módon, hogy az árazatlan
költségvetés vonatkozó tételeinek árazásánál az esetlegesen kapcsolódó mérnöki, dokumentálási
feladatok ellenértékét is figyelembe kell vennie.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§
(3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása,
illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében
történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az
ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ajánlati felhívás III.3.1.Műszaki-szakmai alkalmasság M/1. pontja szerinti
alkalmassági feltételként előírt szakember szakmai többlettapasztalata hónapban megadva (min. 0 hó –
max. 36 hó) 10
2 Ajánlati felhívás III.3.1.Műszaki-szakmai alkalmasság M/2. pontja szerinti alkalmassági feltételként előírt
szakember szakmai többlettapasztalata hónapban megadva (min. 0 hó – max. 36 hó) 10
3 Ajánlati felhívás III.3.1.Műszaki-szakmai alkalmasság M/3. pontja szerinti alkalmassági feltételként előírt
szakember szakmai többlettapasztalata hónapban megadva (min. 0 hó – max. 36 hó) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
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Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007
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:
12741 / 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: Agrárlogisztikai központ kiegészítő munkái
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Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/09/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Modinvest Épitőipari-Beruházó-és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10381603203
Postai cím: Kéve U. 39.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
E-mail: mnemeth@modinvest.hu
Telefon: +36 303997195
Internetcím(ek): (URL) www.modinvest.hu
Fax: +36 77521160
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10381603203
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: 146719832
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:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.188

604

Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Szakipari munkák
részmunkái, elektromos munkák részmunkái, gépészeti munkák részmunkái, készülékek üzembe
helyezése.
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: Modinvest Épitőipari-Beruházó-és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10381603203
Postai cím: Kéve U. 39.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10381603203
Hivatalos név: Plan-And-Bau Plusz Építőipari Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10766897203
Postai cím: Széchenyi Utca 22.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10766897203
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/22 (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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Jászszentandrás Község Önkormányzata (20640/2022)
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: Jászszentandrás Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15409814216
Postai cím: Rákóczi Út 94
Város: Jászszentandrás
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5136
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kolláth Bálint
Telefon: +36 57446006
E-mail: kozbeszerzes.ekr@gmail.com
Fax: +36 57446002
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://jaszszentandras.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000636362022/
reszletek
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.188

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:
Külterületi helyi közutak fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000636362022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233330-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Jászszentandrás településen a Dózsa György utca, Járási iskola utca, Kertész utca, Petőfi Sándor utca és
Rózsa utca külterületi földutak zúzottkő útalappal történő kiépítése 4 részajánlattételi körben. A tervezett
útszakaszok jellegüket tekintve mezőgazdasági bekötő útként funkcionálnak, a rajtuk közlekedő járművek
döntő többsége a mezőgazdasági munkálatok kiszolgálói.
1. rész körében a Dózsa György utca 506 m hosszú külterületi szakaszának zúzottkő útalappal történő
ellátása 4,00 méter szélességben, összesen 2024 m2 felületen. Mindkét oldalon 0,75 méter széles
tömörített földpadka, egyoldalon 449 m hosszon szikkasztó jellegű földmedrű árok kiépítése. Valamint a
Járási iskola utca 108 m hosszú belterületi és 2341 m hosszú külterületi szakaszának zúzottkő útalappal
történő ellátása összesen 7836,8 m2 felületen, mely a kezdő szelvénytől az első 50 méteren egy inflexiós
ívvel csatlakozik a meglévő szilárd burkolatú útszakaszhoz, a későbbiekben 3,20 méter szélességű egyenes
vonalvezetésű. Mindkét oldalon 0,75 méter széles tömörített földpadka, egyoldalon 1929 m hosszon
szikkasztó jellegű földmedrű árok kiépítése.
2. rész körében a Kertész utca 1859 m hosszú külterületi szakaszának zúzottkő útalappal történő
ellátása összesen 5945,6 m2 felületen, mely csatlakozik az utca szilárd burkolattal ellátott részéhez. A
csatlakozásnál a hengerelt aszfalttal ellátott burkolatszakasz 3,84 méter szélességű, a tervezett zúzottkő
útalap 14 méter hosszon leszűkül 3,20 m-re, majd végig 3,20 méter szélességű. Mindkét oldalon 0,75
méter széles tömörített földpadka, egyoldalon 1671 m hosszon szikkasztó jellegű földmedrű árok
kiépítése.
3. rész körében a Petőfi Sándor utca 2446 m hosszú külterületi szakaszának zúzottkő útalappal történő
ellátása összesen 7827,2 m2 felületen, mely csatlakozik az utca szilárd burkolattal ellátott részéhez. A
csatlakozásnál a hengerelt aszfalttal ellátott burkolatszakasz 3,00 méter szélességű. A tervezett útalap a
kezdő szelvénytől 1219 méterig egyenes, majd a geometriai adottságok miatt egy enyhe inflexiós ívvel
folytatódik 14 m hosszon, majd ismét egyenes a végszelvényig. Teljes hosszában 3,20 méter szélességű.
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Mindkét oldalon 0,75 méter széles tömörített földpadka, egyoldalon 1926 m hosszon szikkasztó jellegű
földmedrű árok kiépítése.
4. rész körében a Rózsa utca 42 m hosszú belterületi és 1557 m hosszú külterületi szakaszának zúzottkő
útalappal történő ellátása összesen 4988,8 m2 felületen, mely csatlakozik az utca szilárd burkolattal
ellátott részéhez. A csatlakozásnál a hengerelt aszfalttal ellátott burkolatszakasz 3,66 méter szélességű,
a tervezett zúzottkő útalap 10 méter hosszon leszűkül 3,20 méterre, a végszelvényig. Mindkét oldalon
0,75 méter széles tömörített földpadka, egyoldalon 1322 m hosszon szikkasztó jellegű földmedrű árok
kiépítése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 186975854 (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: Dózsa György utca és Járási iskola utca
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45112730-1

További tárgyak:

45232451-8

Kiegészítő szójegyzék

45233330-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Jászszentandrás, 039, 1067, 037 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Dózsa György utca 506 m hosszú külterületi szakaszának zúzottkő útalappal történő ellátása 4,00 méter
szélességben, összesen 2024 m2 felületen. Mindkét oldalon 0,75 méter széles tömörített földpadka,
egyoldalon 449 m hosszon szikkasztó jellegű földmedrű árok kiépítése.
A pályaszerkezet rétegrendje:
- 30,0 cm vtg. FZKA zúzottkő útalap
- 15,0 cm vtg. Homok javító-védőréteg
- Tömörített földpadka mindkét oldalon min: 0,75 m szélességű.
A Járási iskola utca 108 m hosszú belterületi és 2341 m hosszú külterületi szakaszának zúzottkő útalappal
történő ellátása összesen 7836,8 m2 felületen. A kezdő szelvénytől az első 50 méteren egy inflexiós ívvel
csatlakozik a meglévő szilárd burkolatú útszakaszhoz, a későbbiekben 3,20 méter szélességű egyenes
vonalvezetésű. Mindkét oldalon 0,75 méter széles tömörített földpadka, egyoldalon 1929 m hosszon
szikkasztó jellegű földmedrű árok kiépítése.
A pályaszerkezet rétegrendje:
- 30,0 cm vtg. FZKA zúzottkő útalap
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- 15,0 cm vtg. Homok javító-védőréteg
- Tömörített földpadka mindkét oldalon min: 0,75 m szélességű.
A tervezett útszakaszok jellegüket tekintve mezőgazdasági bekötő útként funkcionálnak, a rajtuk
közlekedő járművek döntő többsége a mezőgazdasági munkálatok kiszolgálója.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 MV-KÉ szakember többlettapasztalata (hónap) 20
2 Vállalt többletjótállás ideje (hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1.1-21 felhívás - projekt: 3295202713
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Kertész utca
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45112730-1

További tárgyak:

45232451-8

45233330-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Jászszentandrás, 015 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Kertész utca 1859 m hosszú külterületi szakaszának zúzottkő útalappal történő ellátása összesen 5945,6
m2 felületen, mely csatlakozik az utca szilárd burkolattal ellátott részéhez. A csatlakozásnál a hengerelt
aszfalttal ellátott burkolatszakasz 3,84 méter szélességű, a tervezett zúzottkő útalap 14 méter hosszon
leszűkül 3,20 m-re, majd végig 3,20 méter szélességű. Mindkét oldalon 0,75 méter széles tömörített
földpadka, egyoldalon 1671 m hosszon szikkasztó jellegű földmedrű árok kiépítése.
A pályaszerkezet rétegrendje:
- 30,0 cm vtg. FZKA zúzottkő útalap
- 15,0 cm vtg. Homok javító-védőréteg
- Tömörített földpadka mindkét oldalon min: 0,75 m szélességű.
A tervezett útszakasz jellegét tekintve mezőgazdasági bekötő útként funkcionál, a rajta közlekedő
járművek döntő többsége a mezőgazdasági munkálatok kiszolgálója.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 MV-KÉ szakember többlettapasztalata (hónap) 20
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2 Vállalt többletjótállás ideje (hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1.1-21 felhívás - projekt: 3295202713
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Petőfi Sándor utca
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45112730-1

További tárgyak:

45232451-8
45233330-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Jászszentandrás, 041 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Petőfi Sándor utca 2446 m hosszú külterületi szakaszának zúzottkő útalappal történő ellátása összesen
7827,2 m2 felületen, mely csatlakozik az utca szilárd burkolattal ellátott részéhez. A csatlakozásnál a
hengerelt aszfalttal ellátott burkolatszakasz 3,00 méter szélességű. A tervezett útalap a kezdő szelvénytől
1219 méterig egyenes, majd a geometriai adottságok miatt egy enyhe inflexiós ívvel folytatódik 14 m
hosszon, majd ismét egyenes a végszelvényig. Teljes hosszában 3,20 méter szélességű. Mindkét oldalon
0,75 méter széles tömörített földpadka, egyoldalon 1926 m hosszon szikkasztó jellegű földmedrű árok
kiépítése.
A pályaszerkezet rétegrendje:
- 30,0 cm vtg. FZKA zúzottkő útalap
- 15,0 cm vtg. Homok javító-védőréteg
- Tömörített földpadka mindkét oldalon min: 0,75 m szélességű.
A tervezett útszakasz jellegét tekintve mezőgazdasági bekötő útként funkcionál, a rajta közlekedő
járművek döntő többsége a mezőgazdasági munkálatok kiszolgálója.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 MV-KÉ szakember többlettapasztalata (hónap) 20
2 Vállalt többletjótállás ideje (hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
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Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1.1-21 felhívás - projekt: 3295202713
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Rózsa utca
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45112730-1

További tárgyak:

45232451-8
45233330-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Jászszentandrás, 796 és 06 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Rózsa utca 42 m hosszú belterületi és 1557 m hosszú külterületi szakaszának zúzottkő útalappal történő
ellátása összesen 4988,8 m2 felületen, mely csatlakozik az utca szilárd burkolattal ellátott részéhez. A
csatlakozásnál a hengerelt aszfalttal ellátott burkolatszakasz 3,66 méter szélességű, a tervezett zúzottkő
útalap 10 méter hosszon leszűkül 3,20 méterre, a végszelvényig. Mindkét oldalon 0,75 méter széles
tömörített földpadka, egyoldalon 1322 m hosszon szikkasztó jellegű földmedrű árok kiépítése.
A pályaszerkezet rétegrendje:
- 30,0 cm vtg. FZKA zúzottkő útalap
- 15,0 cm vtg. Homok javító-védőréteg
- Tömörített földpadka mindkét oldalon min: 0,75 m szélességű.
A tervezett útszakasz jellegét tekintve mezőgazdasági bekötő útként funkcionál, a rajta közlekedő
járművek döntő többsége a mezőgazdasági munkálatok kiszolgálója.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 MV-KÉ szakember többlettapasztalata (hónap) 20
2 Vállalt többletjótállás ideje (hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1.1-21 felhívás - projekt: 3295202713
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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:
13682 / 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: Dózsa György utca és Járási iskola utca
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/09/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
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A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25412532216
Postai cím: Kövesút Dűlő 2.
Város: Jászivány
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5135
Ország: Magyarország
E-mail: pedaker1234@gmail.com
Telefon: +36 706000250
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25412532216
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 63086674
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 61147978
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
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V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: BALÁZS-BALÁZS Kereskedelmi, Szállítási és Mélyépítő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13136608203
Postai cím: Konyhadűlő tanya 102/A
Város: Kiskunmajsa
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6120
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13136608203
Hivatalos név: Dynamic Építő Kft
Nemzeti azonosítószám: 14267699410
Postai cím: Kistályai Út 18
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14267699410
Hivatalos név: PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25412532216
Postai cím: Kövesút Dűlő 2.
Város: Jászivány
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5135
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25412532216
Hivatalos név: Lisztes Dózer Ép Kft
Nemzeti azonosítószám: 23513864209
Postai cím: Nyárfa Utca 10.
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Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23513864209
Hivatalos név: Folyamat Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23921209213
Postai cím: Hunyadi Utca 32
Város: Sülysáp
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2241
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23921209213
Hivatalos név: NÉMETH ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13411974210
Postai cím: Ady Endre Út 6.
Város: Mezőtárkány
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3375
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13411974210
Hivatalos név: Glodics-Bau Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 29269886216
Postai cím: Kölcsey Ferenc Utca 19.
Város: Jászkisér
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5137
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 29269886216
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Kertész utca
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/09/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám: 25412532216
Postai cím: Kövesút Dűlő 2.
Város: Jászivány
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5135
Ország: Magyarország
E-mail: pedaker1234@gmail.com
Telefon: +36 706000250
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25412532216
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 38495808
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 38058861
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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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: BALÁZS-BALÁZS Kereskedelmi, Szállítási és Mélyépítő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13136608203
Postai cím: Konyhadűlő tanya 102/A
Város: Kiskunmajsa
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6120
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13136608203
Hivatalos név: Dynamic Építő Kft
Nemzeti azonosítószám: 14267699410
Postai cím: Kistályai Út 18
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14267699410
Hivatalos név: PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25412532216
Postai cím: Kövesút Dűlő 2.
Város: Jászivány
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5135
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25412532216
Hivatalos név: Lisztes Dózer Ép Kft
Nemzeti azonosítószám: 23513864209
Postai cím: Nyárfa Utca 10.
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23513864209
Hivatalos név: Folyamat Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23921209213
Postai cím: Hunyadi Utca 32
Város: Sülysáp
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NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2241
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23921209213
Hivatalos név: NÉMETH ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13411974210
Postai cím: Ady Endre Út 6.
Város: Mezőtárkány
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3375
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13411974210
Hivatalos név: Glodics-Bau Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 29269886216
Postai cím: Kölcsey Ferenc Utca 19.
Város: Jászkisér
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5137
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 29269886216
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Petőfi Sándor utca
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/09/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25412532216
Postai cím: Kövesút Dűlő 2.
Város: Jászivány
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5135
Ország: Magyarország
E-mail: pedaker1234@gmail.com
Telefon: +36 706000250
Internetcím(ek): (URL)
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Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25412532216
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 50744397
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 49368565
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.188

620

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: BALÁZS-BALÁZS Kereskedelmi, Szállítási és Mélyépítő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13136608203
Postai cím: Konyhadűlő tanya 102/A
Város: Kiskunmajsa
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6120
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13136608203
Hivatalos név: Dynamic Építő Kft
Nemzeti azonosítószám: 14267699410
Postai cím: Kistályai Út 18
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14267699410
Hivatalos név: PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25412532216
Postai cím: Kövesút Dűlő 2.
Város: Jászivány
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5135
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25412532216
Hivatalos név: Lisztes Dózer Ép Kft
Nemzeti azonosítószám: 23513864209
Postai cím: Nyárfa Utca 10.
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23513864209
Hivatalos név: Folyamat Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23921209213
Postai cím: Hunyadi Utca 32
Város: Sülysáp
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2241
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23921209213
Hivatalos név: NÉMETH ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13411974210
Postai cím: Ady Endre Út 6.
Város: Mezőtárkány
NUTS-kód: HU312
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Postai irányítószám: 3375
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13411974210
Hivatalos név: Glodics-Bau Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 29269886216
Postai cím: Kölcsey Ferenc Utca 19.
Város: Jászkisér
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5137
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 29269886216
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Rózsa utca
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/09/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25412532216
Postai cím: Kövesút Dűlő 2.
Város: Jászivány
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5135
Ország: Magyarország
E-mail: pedaker1234@gmail.com
Telefon: +36 706000250
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25412532216
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 41013581
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 38400450
vagy

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.188

622

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: BALÁZS-BALÁZS Kereskedelmi, Szállítási és Mélyépítő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13136608203
Postai cím: Konyhadűlő tanya 102/A
Város: Kiskunmajsa
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NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6120
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13136608203
Hivatalos név: Dynamic Építő Kft
Nemzeti azonosítószám: 14267699410
Postai cím: Kistályai Út 18
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14267699410
Hivatalos név: PE-DA KER Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25412532216
Postai cím: Kövesút Dűlő 2.
Város: Jászivány
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5135
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25412532216
Hivatalos név: Lisztes Dózer Ép Kft
Nemzeti azonosítószám: 23513864209
Postai cím: Nyárfa Utca 10.
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23513864209
Hivatalos név: Folyamat Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23921209213
Postai cím: Hunyadi Utca 32
Város: Sülysáp
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2241
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23921209213
Hivatalos név: NÉMETH ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13411974210
Postai cím: Ady Endre Út 6.
Város: Mezőtárkány
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3375
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13411974210
Hivatalos név: Glodics-Bau Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 29269886216
Postai cím: Kölcsey Ferenc Utca 19.
Város: Jászkisér
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5137
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Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 29269886216
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/22 (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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.188

625

Kalocsa Város Önkormányzata (20102/2022)
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: Kalocsa Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15724423203
Postai cím: Szent István király Út 35 1
Város: Kalocsa
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bárczi Péter
Telefon: +36 703145879
E-mail: pbarczi@sourcing.hu
Fax: +36 18776275
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kalocsa.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:
Kalocsa - közvilágítás
Hivatkozási szám: EKR001221242022
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) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Közvilágítási célú villamos energia értékesítése a 2022.10.01 00:00 CET - 2023.04.30. 24:00 CET közötti
időszakban teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés keretében.
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: KÖZVILÁGÍTÁSI CÉLÚ VILLAMOS ENERGIA
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HUZZ A teljesítés helye: Magyar villamos energia átviteli hálózat
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Közvilágítási célú villamos energia értékesítése a 2022.10.01 00:00 CET - 2023.04.30. 24:00 CET közötti
időszakban, 332 137 kWh mennyiségben.
(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:
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a villamos energiáról szóló 2007 évi LXXXVI.
törvény 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a villamosenergia-kereskedelem engedélyköteles
tevékenység. Az engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
nyilvántartásában ellenőrzi.
Az ajánlati ár tartalmazza a villamos energia díját és kiegyenlítő energia költségét, a határkeresztezési
díjat, a mérlegkör tagsági díjat. A szerződéses ár tartalmazza a közvetített szolgáltatás kiszámlázásának
esetleges költségeit is.
Az ajánlati ár nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a 2007. évi LXXXVI. tv. 147. §-ában
meghatározott pénzeszközöket, a jövedéki adót, az ÁFÁ-t, a vonatkozó jogszabályok alapján esetlegesen
felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket, valamint a vonatkozó mindenkori
hatályos jogszabályokban meghatározott, megújuló energiaforrásból és hulladékból nyert energiával
termelt villamos energia termelésének elősegítése érdekében az Átviteli Rendszerirányítótól a Kereskedők
által kötelezően megvásárolandó villamos energia (KÁT) mennyiségének és szabályozásának költségét.
Értékelési szempont: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti értékeli, figyelemmel a Kbt. 76. (5)
bekezdésére. Az Ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott minőségi és
műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat
kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru jogszabályokban
meghatározott és körülhatárolható szabványtermék, és minőségi szempontok szerint nem
differenciálható.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
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:
17409 / 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: KÖZVILÁGÍTÁSI CÉLÚ VILLAMOS ENERGIA
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont].
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
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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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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:
2022/09/22 (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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Kecskeméti Szakképzési Centrum (20677/2022)
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: Kecskeméti Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: 15832018203
Postai cím: Bibó István Utca 1 3489
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kálló Nerina
Telefon: +36 76482698
E-mail: kallo.nerina@kecskemetiszc.hu
Fax: +36 76482698
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kecskemetiszc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Eszközbeszerzés – GINOP 6.2.7-20-2021-00021
Hivatkozási szám: EKR001194212022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

632

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
44510000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Eszközbeszerzés – GINOP 6.2.7-20-2021-00021
1. rész: Villanyszerelés – oktatási eszközök
Adásvételi szerződés:
5 db Elektrotechnika oktató készlet: Készülék klt banándugós vezeték készlettel (106 részes)
13 db Elektronikai tervező licensz
12 db Fali szerelőfal, perforált lemezből megépítve, villamos alapkapcsolások elkészítéséhez
12 db Szakképző villanyszerelő munkaállomás központi elosztó szekrénnyel/Tanári elosztószekrény
kialakításának anyagköltsége + a munkaállomások hozzákapcsolódó anyagköltsége
6 db Alapkapcsolást gyakorló panel falon kívüli szereléshez
6 db Alapkapcsolást gyakorló panel falba süllyesztett szereléshez
1 db Alapkapcsolást gyakorló panel. Lépcsőházi automata
eszközök beszerzésére.
A részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció mellékleteként kiadott műszaki leírás
tartalmazza.
2. rész: Univerzális multiméterek
Adásvételi szerződés:
12 db Villamos méréshez alkalmas Univerzális multiméter beszerzésére.
A részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció mellékleteként kiadott műszaki leírás
tartalmazza.
3. rész: Keménységmérőgép, mikroszkóp, csiszoló-polírozó gép
Adásvételi szerződés:
1 db Univerzális keménységmérő gép
1 db Mikroszkóp fémtani vizsgálathoz
1 db Csiszoló-polírozó gép
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eszközök beszerzésére.
Kezelési útmutató papír alapon vagy digitálisan történő átadása elvárt.
A gépekhez kapcsolódó elvárt szolgáltatások: telepítés, betanítás, beüzemelés szükséges az alábbiak
szerint:
Univerzális keménységmérő gép: 2 fő részére 4 óra betanítás
Mikroszkóp fémtani vizsgálathoz: 1 fő részére 2 óra betanítás
Csiszoló-polírozó gép: 1 fő részére 1 óra betanítás
A részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció mellékleteként kiadott műszaki leírás
tartalmazza.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra,
eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése
alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy
egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia
kell.
Ajánlatkérő a megajánlott termékek egyenértékűségének vizsgálatakor azt tekinti egyenértékű
terméknek, amely minimum megfelel a műszaki leírásban meghatározott (valamennyi) paraméternek.
Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”), valamint
az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: EKRr) rendelkezései alapján, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: EKR)
igénybevételével jár el.
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: Villanyszerelés – oktatási eszközök
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

31700000-3

További tárgyak:

44510000-8
44512940-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Eszközbeszerzés – GINOP 6.2.7-20-2021-00021

Kiegészítő szójegyzék
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1. rész: Villanyszerelés – oktatási eszközök
Adásvételi szerződés:
5 db Elektrotechnika oktató készlet: Készülék klt banándugós vezeték készlettel (106 részes)
13 db Elektronikai tervező licensz
12 db Fali szerelőfal, perforált lemezből megépítve, villamos alapkapcsolások elkészítéséhez
12 db Szakképző villanyszerelő munkaállomás központi elosztó szekrénnyel/Tanári elosztószekrény
kialakításának anyagköltsége + a munkaállomások hozzákapcsolódó anyagköltsége
6 db Alapkapcsolást gyakorló panel falon kívüli szereléshez
6 db Alapkapcsolást gyakorló panel falba süllyesztett szereléshez
1 db Alapkapcsolást gyakorló panel. Lépcsőházi automata
eszközök beszerzésére.
A részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció mellékleteként kiadott műszaki leírás
tartalmazza.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra,
eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése
alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy
egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia
kell.
Ajánlatkérő a megajánlott termékek egyenértékűségének vizsgálatakor azt tekinti egyenértékű
terméknek, amely minimum megfelel a műszaki leírásban meghatározott (valamennyi) paraméternek.
Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”), valamint
az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: EKRr) rendelkezései alapján, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: EKR)
igénybevételével jár el.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP 6.2.7-20-2021-00021
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti értékeli az ajánlatokat, illetve választja ki a számára
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, hivatkozva a Kbt. 76. (5) bekezdésére. Az Ajánlatkérő igényeinek az
eszközlistában meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áruk felelnek meg, így a
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1)
Elnevezés: Univerzális multiméterek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
31700000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Eszközbeszerzés – GINOP 6.2.7-20-2021-00021
2. rész: Univerzális multiméterek
Adásvételi szerződés:
12 db Villamos méréshez alkalmas Univerzális multiméter beszerzésére.
A részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció mellékleteként kiadott műszaki leírás
tartalmazza.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra,
eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése
alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy
egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia
kell.
Ajánlatkérő a megajánlott termékek egyenértékűségének vizsgálatakor azt tekinti egyenértékű
terméknek, amely minimum megfelel a műszaki leírásban meghatározott (valamennyi) paraméternek.
Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”), valamint
az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: EKRr) rendelkezései alapján, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: EKR)
igénybevételével jár el.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP 6.2.7-20-2021-00021
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti értékeli az ajánlatokat, illetve választja ki a számára
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, hivatkozva a Kbt. 76. (5) bekezdésére. Az Ajánlatkérő igényeinek az
eszközlistában meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áruk felelnek meg, így a
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1)
Elnevezés: Keménységmérőgép, mikroszkóp,csiszoló-polírozó gép
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
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42611000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Eszközbeszerzés – GINOP 6.2.7-20-2021-00021
3. rész: Keménységmérőgép, mikroszkóp, csiszoló-polírozó gép
Adásvételi szerződés:
1 db Univerzális keménységmérő gép
1 db Mikroszkóp fémtani vizsgálathoz
1 db Csiszoló-polírozó gép
eszközök beszerzésére.
Kezelési útmutató papír alapon vagy digitálisan történő átadása elvárt.
A gépekhez kapcsolódó elvárt szolgáltatások: telepítés, betanítás, beüzemelés szükséges az alábbiak
szerint:
Univerzális keménységmérő gép: 2 fő részére 4 óra betanítás
Mikroszkóp fémtani vizsgálathoz: 1 fő részére 2 óra betanítás
Csiszoló-polírozó gép: 1 fő részére 1 óra betanítás
A részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció mellékleteként kiadott műszaki leírás
tartalmazza.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra,
eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése
alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy
egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia
kell.
Ajánlatkérő a megajánlott termékek egyenértékűségének vizsgálatakor azt tekinti egyenértékű
terméknek, amely minimum megfelel a műszaki leírásban meghatározott (valamennyi) paraméternek.
Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”), valamint
az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: EKRr) rendelkezései alapján, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: EKR)
igénybevételével jár el.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP 6.2.7-20-2021-00021

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.188

637

II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti értékeli az ajánlatokat, illetve választja ki a számára
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, hivatkozva a Kbt. 76. (5) bekezdésére. Az Ajánlatkérő igényeinek az
eszközlistában meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áruk felelnek meg, így a
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
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:
18490 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Villanyszerelés – oktatási eszközök
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● az eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi
határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].;
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Figyelemmel arra, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás 1. része vonatkozásában az ajánlattételi határidő lejártáig
egy ajánlatot nyújtottak be, a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontja alapján az eljárás az 1. rész vonatkozásában
eredménytelen.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 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
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:
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NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett

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: GLOBTRADE Általános Kereskedelmi és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10481019203
Postai cím: Heliport Ipari park F
Város: Kecskemét,Kadafalva
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10481019203
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Univerzális multiméterek
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].;
Figyelemmel arra, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás 2. része vonatkozásában a beérkezett ajánlatok mindegyike
meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, így az eljárás a 2. rész vonatkozásában a Kbt. 75. § (2)
bekezdés b) pontja alapján eredménytelen.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.188

640

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

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt 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: GLOBTRADE Általános Kereskedelmi és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10481019203
Postai cím: Heliport Ipari park F
Város: Kecskemét,Kadafalva
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10481019203
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Keménységmérőgép, mikroszkóp,csiszoló-polírozó gép
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● az eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi
határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].;
Figyelemmel arra, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás 3. része vonatkozásában az ajánlattételi határidő lejártáig
egy ajánlatot nyújtottak be, a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontja alapján az eljárás a 3. rész vonatkozásában
eredménytelen.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 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
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 nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
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Hivatalos név: ATESTOR Anyagvizsgálat-Méréstechnika Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12492589241
Postai cím: Reitter Ferenc Utca 132/C II. emelet 204
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12492589241
Hivatalos név: GLOBTRADE Általános Kereskedelmi és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10481019203
Postai cím: Heliport Ipari park F
Város: Kecskemét,Kadafalva
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10481019203
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:
2022/09/26 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Mezőtúr Város Önkormányzata (20763/2022)
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: Mezőtúr Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15732705216
Postai cím: Kossuth Lajos Tér 1.
Város: Mezőtúr
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balla Vilmos
Telefon: +36 56551905
E-mail: aljegyzo@mezotur.hu
Fax: +36 56350971
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mezotur.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:
Mezőgazdasági szolgáltatások, Mezőtúr
Hivatkozási szám: EKR001179792022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

645

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
77100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Mezőtúr Város Önkormányzatának tulajdonában lévő földek megművelése egy mezőgazdasági éven
át. A beszerzés részéként nyertes ajánlattevő vállalja mezőgazdasági szolgáltatás nyújtását, melynek
keretében a jogszabályi előírásoknak és ajánlatkérő utasításainak megfelelően műveli a földterületeket,
illetve gondoskodik a termények tárolásáról. Az input anyagok (műtrágya, vetőmag és növényvédőszer)
beszerzése nem képezi nyertes ajánlattevő feladatát, azt ajánlatkérő bocsátja a szolgáltatás nyújtásához
szükséges mennyiségben és minőségben rendelkezésre.
Műveléssel érintett földterületek:
Hrsz. 0561/4; szántó; 135228 m2; 135,16 AK érték
Hrsz. 0561/7; szántó, fásított terület; 111283 m2; 116,14 AK érték
Hrsz. 0563/1; szántó; 105012 m2; 98,31 AK érték
Hrsz. 0574/3; szántó; 59720 m2; 87,56 AK érték
Hrsz. 0574/4; szántó; 34504 m2; 30,00 AK érték
Hrsz. 01272/1; szántó, gyep; 242374 m2; 210,99 AK érték
Hrsz. 01283/2; szántó; 389911 m2; 584,20 AK érték
Hrsz. 01285; szántó; 216323 m2; 190,39 AK érték
Hrsz. 01299; gyep, legelő; 187118 m2; 143,90 AK érték
Hrsz. 01353/3; szántó; 14012 m2; 13,70 AK érték
Hrsz. 01358; szántó; 129419 m2; 124,74 AK érték
Hrsz. 01362/1; szántó; 79202 m2; 38,37 AK érték
Hrsz. 01364; szántó; 472014 m2; 414,76 AK érték
Hrsz. 01412/2; szántó; 158075 m2; 138,00 AK érték
Hrsz. 01412/3; szántó; 62822 m2; 66,01 AK érték
Hrsz. 01412/4; szántó; 77338 m2; 89,92 AK érték
Hrsz. 01496/6; gyep, legelő; 619289 m2; 353,53 AK érték
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Hrsz. 01253; rét; 107395 m2; 224,46 AK érték
Hrsz. 01502/5; szántó, legelő, kivett út és legelő, kivett út; 62314 m2; 31,5 AK érték
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § 47. § és 48. § alapján amennyiben a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása miatt az ajánlattételi felhívás, illetve a közbeszerzési
dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, ajánlatkérő kijelenti, hogy a megnevezés csak
a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azokat minden esetben a „vagy azzal
egyenértékű” kifejezéssel együtt kell érteni. Egyenértékűség alatt Ajánlatkérő azt érti, hogy a megajánlott
terméknek meg kell felelnie a műszaki leírásban foglalt műszaki paramétereknek.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 47000000 (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: Mezőgazdasági szolgáltatások, Mezőtúr
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
77110000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5400 Mezőtúr, Hrsz. 0561/4; 0561/7; 0563/1; 0574/3; 0574/4; 01272/1;
01283/2; 01285; 01299; 01353/3; 01358; 01362/1; 01364; 01412/2; 01412/3; 01412/4; 01496/6; 01253;
01502/5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mezőgazdasági szolgáltatások:
műtrágyaszórás kiszolgálással 200 kg/ha-ig, műtrágyaszórás kiszolgálással 200 kg/ha felett, hengerezés,
permetezés vízszállítással 200 l vízmennyiségig, permetezés vízszállítással 200 l vízmennyiség felett,
vetőágy készítése kombinátorral, soros növény vetés, soros növény vetés mikroglanulátummal, soros
növény vetés műtrágyaszórással, sorköz kultivátorozás, aratás szecskázva, aratás rendre, szemszállítás 0-10
km távolságban, szemszállítás 10-40 km távolságban teherautóval, szemszállítás 10-40 km távolságban
traktorral, tárcsázás rövidtárcsával, tárcsázás nehéztárcsával, gabonavetés kiszolgálással, szántóföldi
kultivátorozás 18-22 cm, lazítás 35-40 cm, lazítás 41-45 cm, szántás 28-32 cm, kaszálás, kaszálás szársértős
kaszával, rendképzés, bálázás 10 db/ha mennyiségig, bálázás 10 db/ha mennyiség felett, bálakezelés
(felrakás-szállítás-kazalba rakás) 10 km-ig, bálakezelés (felrakás-szállítás-kazalba rakás) 10 km-en felül,
búza rostálás, napraforgó rostálás, termények betárolása, termények tárolása 30 napon túl, termények
kitárolása, terményszárítás, lucernamagcséplés, nehézfogasolás (gyepgazdálkodás), rétfogasolás
(gyepgazdálkodás), csatornakotrás.
Időbéres munkák:
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rakodógépes munka, csatornanyitás, csatornakotrás, szárzúzás, terménytárolás, rendsodrás, egyéb
időbéres munkák.
A műveléssel érintett földterületek mennyisége összesen: 3 263 353 m2, azaz 326 ha 3353 m2.
AK érték összesen: 3 091,64.
Érintett növénykultúrák: őszi kalászos, napraforgó, őszi káposztarepce, lucerna
Az egyes technológiai műveletek Ajánlatkérővel történt egyeztetést követően történhetnek, Ajánlatkérő
megrendelése alapján.
Ajánlattevő vállalja, hogy 30 napig ingyenesen tárolja a terményeket.
További részletek a műszaki leírásban, az ártáblázatban és a szerződés-tervezetben.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § 47. § és 48. § alapján amennyiben a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása miatt az ajánlattételi felhívás, illetve a közbeszerzési
dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, ajánlatkérő kijelenti, hogy a megnevezés csak
a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azokat minden esetben a „vagy azzal
egyenértékű” kifejezéssel együtt kell érteni. Egyenértékűség alatt Ajánlatkérő azt érti, hogy a megajánlott
terméknek meg kell felelnie a műszaki leírásban foglalt műszaki paramétereknek.
(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: Mindösszesen egységár (nettó Ft) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén nettó 50 000 000 Ft keretösszegre köt szerződést. Ajánlatkérő
a keretösszegből nettó 47 000 000 Ft-ra vállal lehívási kötelezettséget. A lehívások szabályait a
szerződéstervezet 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
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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:
17014 / 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: Mezőgazdasági szolgáltatások, Mezőtúr
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 nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: AGROFRIZ Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11264446216
Postai cím: Hangács Tanya 165
Város: MEZŐTÚR
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5400
Ország: Magyarország
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E-mail: edit.bihari77@gmail.com
Telefon: +36 302157661
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11264446216
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: 47000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
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Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

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

Hivatalos név: AGROFRIZ Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11264446216
Postai cím: Hangács Tanya 165
Város: MEZŐTÚR
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11264446216
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 ajánlatban szereplő
Mindösszesen egységár (nettó Ft): 526 750
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
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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Monor Város Önkormányzata (20462/2022)
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: Monor Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15730648213
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 78-80
Város: Monor
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Polyák Csaba
Telefon: +36 202312982
E-mail: kozberr.kft@gmail.com
Fax: +36 77481946
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://monor.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
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:
A monori tabán rehab. -Közösségi fürdő létrehozása
Hivatkozási szám: EKR001123522022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja - Közösségi fürdő létrehozása
Kivitelezési szerződés
Közösségi fürdő építése a meglévő épület helyén, annak lebontása után. Műszaki jellemzők: Kerámia
falazott szerkezetű, beton sávalappal készül a teherhordó szerkezet. Zárófödémje félig előregyártott
vasbeton födém, melyre torokgerendás fedélszék kerül. Az épület fedése fémlemez fedés, rejtett eresz és
ejtőcső megoldásokkal. Nyílászárói korszerű fém szerkezetek, betörés elleni védelemmel ellátva. Az épület
területe 34,14 m2 lesz, melyből 10,72 m2 mosoda lesz, kettő egyenként 7,24 m2 területű fürdő, illetve
kettő 4,47 m2 terület Wc lesz kialakítva.
Főbb mennyiségi jellemzők:
a. Meglévő épület bontása, építőanyag elszállítása: 190 m3
b. Helyszíni betonmunkák (talpgerenda készítése, alapozás): 18 m3
c. Teherhordó és kitöltő falazat készítése: 157 m2
d. Korcolt fémlemez fedés készítése: 70 m2
e. Padlóburkolat készítése kőporcelán lappal: 35 m2
f. Fám ajtók elhelyezése: 6 db
g. Fém ablakok elhelyezése: 5 db
h. Felületképzés: 170 m2
i. Szigetelés (padló-, zárófödém-, homlokzati hőszigetelés): 170 m2
j. Szaniterek beépítése: 12 db
A mennyiségek részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A kivitelezés építési engedély köteles, az engedély a közbeszerzési dokumentumok részét képezi.
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,
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tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal
egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog
megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (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: A monori tabán rehab. -Közösségi fürdő létrehozása
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: HU12 A teljesítés helye: 2200 Monor, Cinka Panna utca 20., Hrsz.: 7025
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezési szerződés – Közösségi fürdő létrehozása
Közösségi fürdő építése a meglévő épület helyén, annak lebontása után. Műszaki jellemzők: Kerámia
falazott szerkezetű, beton sávalappal készül a teherhordó szerkezet. Zárófödémje félig előregyártott
vasbeton födém, melyre torokgerendás fedélszék kerül. Az épület fedése fémlemez fedés, rejtett eresz és
ejtőcső megoldásokkal. Nyílászárói korszerű fém szerkezetek, betörés elleni védelemmel ellátva. Az épület
területe 34,14 m2 lesz, melyből 10,72 m2 mosoda lesz, kettő egyenként 7,24 m2 területű fürdő, illetve
kettő 4,47 m2 terület Wc lesz kialakítva.
Főbb mennyiségi jellemzők:
a. Meglévő épület bontása, építőanyag elszállítása: 190 m3
b. Helyszíni betonmunkák (talpgerenda készítése, alapozás): 18 m3
c. Teherhordó és kitöltő falazat készítése: 157 m2
d. Korcolt fémlemez fedés készítése: 70 m2
e. Padlóburkolat készítése kőporcelán lappal: 35 m2
f. Fám ajtók elhelyezése: 6 db
g. Fém ablakok elhelyezése: 5 db
h. Felületképzés: 170 m2
i. Szigetelés (padló-, zárófödém-, homlokzati hőszigetelés): 170 m2
j. Szaniterek beépítése: 12 db
A mennyiségek részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A kivitelezés építési engedély köteles, az engedély a közbeszerzési dokumentumok részét képezi.
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A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal
egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog
megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.M.1. alk.min.követelmény tekintetében bemutatott „MV-É” szakember
jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati
ideje(egész hóban min 0 hó max 36 hó) 1
2 3.M.2. alk. min.köv. tekintetében bemutatott „MV-ÉG” szakember jogosultság megszerzéséhez
szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati ideje (egész hóban min 0 hó max 36
hó) 1
3 4.A minimálisan meghatározott jótállási időn (36 hónap) felül vállalt többlet jótállási idő tartama (egész
hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 1
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1.Ajánlati ár (nettó forintban) / 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.2.2-15-2020-00007
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

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.188

655

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:
16069 / 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: A monori tabán rehab. -Közösségi fürdő létrehozása
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 bontás során tájékoztatást adott a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegéről, így élve a Kbt. 70. §
(1) bekezdésben rögzítettekkel, lehetőség van arra, hogy az ajánlatok bírálatát és értékelését ne folytassák le.
Ennek megfelelően Ajánlatkérő a tárgyi eljárást eredménytelenné nyilvánította a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja
alapján, mivel az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatok mindegyikében a megajánlott ajánlati ár
meghaladja Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet - nettó 32.884.650 HUF - összegét. Előbbiekre, valamint
a Kbt. 70. § (1) bekezdésének első fordulatában rögzítettekre figyelemmel a beérkezett ajánlatok bírálatára és
értékelésére 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: 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:
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(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: T-Invest '91 Fővállalkozó, Építőipari és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám: 13580234206
Postai cím: Ősz Utca 11.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13580234206
Hivatalos név: Imhotep-Invest Építőipari Korlátolt felelőségű társaság
Nemzeti azonosítószám: 22631709213
Postai cím: Elnevezés alatt 082/21
Város: Péteri
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2209
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22631709213
Hivatalos név: Sintár Fölgép Szolgáltató Bt.
Nemzeti azonosítószám: 24462307213
Postai cím: Katona J. Utca 16
Város: Monor
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24462307213
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
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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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Monorierdő Község Önkormányzata (20680/2022)
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: Monorierdő Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15736228113
Postai cím: Szabadság Utca 50/A.
Város: Monorierdő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2213
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jászberényi Tamás
Telefon: +36 309259390
E-mail: jaszberenyi@t-online.hu
Fax: +36 53370595
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://monorierdo.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:
Útfelújítások, útépítés Monorierdőn 2022
Hivatkozási szám: EKR000754552022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233220-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Útfelújítás és új aszfaltburkolás megvalósítása Monorierdőn az alábbiakban foglalt részajánlati körökben:
1. rész: Viola és Futó utcák felújítása összesen 819 méter hosszon, 4-4,2 méter burkolatszélességgel
2. rész: Fürdő utca felújítása összesen 600 méter hosszon, 4,0 méter burkolatszélességgel
3. rész: Róka utca burkolása összesen 635 méter hosszon, 4,0 méter burkolatszélességgel
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 66882244 (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: Viola és Futó utcák felújítása - BMÖGF/336/2022.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233220-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2213 Monorierdő, Viola utca (hrsz. 1531) - Szabadság utca és Róka
utca közötti szakasz
2213 Monorierdő, Futó utca (hrsz. 1180 és 1530) - Fürdő utca és Rakéta utca közötti szakasz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Viola és Futó utcák felújítása Monorierdőn összesen 819 méter hosszon, 4-4,2 méter burkolatszélességgel.
A felújítandó szakaszokon útszegély nem található. A meglévő útpálya szórt, vegyes burkolatú, az utcák
felülete rossz állapotú.
Keresztmetszeti kialakítás:
Forgalmi szélesség: 4,0m - 4,20
Útpálya oldalesése: 1,5% egyoldali
Útpadka szélesség: 0,50 - 0,50 m; 0,30 - 0,30 m
Útpadka oldalesése: 5%
Pályaszerkezet:
5 cm AC 11 aszfaltbeton kopóréteg
Bitumenemulziós permetezés 0,7 kg/m2
15 cm vtg. mechanikai stabilizáció M63 anyagból
A padkák M22 mechanikai stabilizáció felhasználásával készülnek 10 cm vastagságban, tömörítéssel.
Részletesen lásd mellékelt közbeszerzési dokumentumok!
(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 III.1.3.) M1) pont szerinti szakember MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez
szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap mértékegységben)
legkedvezőtlenebb:0 legkedvezőbb:24 15
2 Többlet jótállás mértéke az alapjótálláson felül (hónap mértékegységben) legkedvezőtlenebb: 0;
legkedvezőbb: 24 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1./ "A III.1.3.) M1) pont szerinti szakember MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn
felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap mértékegységben) legkedvezőtlenebb:0 legkedvezőbb:24"
értékelési szempont esetében AK a következőket értékeli: AT által a III.1.3.) M1) alkalmassági
követelményre bemutatott szakember hány hónap többlet szakmai tapasztalattal rendelkezik az MV-KÉ
jogosultság megszerzését követően, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felül
MV-KÉ jogosultság szerinti felelős műszaki vezetői területen.
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A szakember értékelési szempont 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.
2./ "Többlet jótállás 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.
3./ Kiegészítés a II.2.7.) ponthoz: A teljesítési határidő az építési munkaterület átadásának napját követő
naptól számított 100. naptári nap.
4./ A beruházás a Belügyminisztérium támogatásával, a BMÖGF/336/2022. iktatási számú támogatói okirat
alapján valósul meg.

Elnevezés: Fürdő utca felújítása - BMÖFT/1-6/2022.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233220-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2213 Monorierdő, Fürdő utca (hrsz. 1562)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Fürdő utca felújítása és szélesítése Monorierdőn összesen mintegy 600 méter hosszon, 4,0 méter
burkolatszélességgel.
A felújítandó útszakasz szilárd aszfalt pályaburkolattal rendelkezik.
Keresztmetszeti kialakítás:
A közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott mintakeresztszelvény mutatja be.
Tervezett pálya szélessége: 4,0m
Útpálya egyoldali oldalesése: 1,5% egyoldalú
Útpadka szélesség: 0,50 - 0,50 m
Útpadka oldalesése: 5,0%
Pályaszerkezet - aszfaltburkolatú új útpálya:
4 cm vtg. AC 11 kopó réteg
7 cm vtg. AC 22 kötő réteg
VIACON Fiber Glass BO SP 100/100 (vagy azzal egyenértékű) aszfalterősítő rács átlapolásnál
20 cm vtg. CKT-4 burkolatalap (mikró repesztve)
15 cm homokoskavics
Trg=95% visszatömörített altalaj
Pályaszerkezet - aszfaltburkolatú útpálya felújítása:
4 cm vtg. AC 11 kopó réteg
VIACON Fiber Glass BO SP 100/100 (vagy azzal egyenértékű) aszfalterősítő rács átlapolásnál
2,5 - 5,0 cm vtg. AC 11 kiegyenlítő réteg
Bitumenemulzió permetezés 0,6 kg/m2
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Meglévő útalap
Padka anyaga: 10 cm vtg. M50 stabilizált padka.
Részletesen lásd mellékelt közbeszerzési dokumentumok!
(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 III.1.3.) M1) pont szerinti szakember MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez
szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap mértékegységben)
legkedvezőtlenebb:0 legkedvezőbb:24 15
2 Többlet jótállás mértéke az alapjótálláson felül (hónap mértékegységben) legkedvezőtlenebb: 0;
legkedvezőbb: 24 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1./ "A III.1.3.) M1) pont szerinti szakember MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn
felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap mértékegységben) legkedvezőtlenebb:0 legkedvezőbb:24"
értékelési szempont esetében AK a következőket értékeli: AT által a III.1.3.) M1) alkalmassági
követelményre bemutatott szakember hány hónap többlet szakmai tapasztalattal rendelkezik az MV-KÉ
jogosultság megszerzését követően, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felül
MV-KÉ jogosultság szerinti felelős műszaki vezetői területen.
A szakember értékelési szempont 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.
2./ "Többlet jótállás 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.
3./ Kiegészítés a II.2.7.) ponthoz: A teljesítési határidő az építési munkaterület átadásának napját követő
naptól számított 100. naptári nap.
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4./ A beruházás a Belügyminisztérium támogatásával, a BMÖFT/1-6/2022. iktatási számú támogatói okirat
alapján valósul meg.

Elnevezés: Róka utca burkolása - MFP-UHK/2022
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233220-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2213 Monorierdő, Róka utca (hrsz. 1191 és 1540) - Fürdő utca és
Csillag utca közötti szakasz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Róka utca aszfaltozása Monorierdőn összesen 635 méter hosszon, 4,0 méter burkolatszélességgel.
A burkolással érintett út jelenleg nem rendelkezik szilárd útburkolattal, csak makadám alépítménnyel.
Keresztmetszeti kialakítás:
A közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott mintakeresztszelvény mutatja be.
Pálya szélessége: 4,0m
Pálya oldalesése mindkét irányba: 2,5%
Útpadka szélesség: 0,50 - 0,50 m
Útpadka oldalesése: 5%
Pályaszerkezet:
Felületzárás felső réteg: C65 B4 tip. bitumenemulzió szórás célgéppel, 1,6 kg/m2 mennyiségben KZ 2/4
bazalt zúzalék terítése célgéppel, 12,0 kg/m2 mennyiségben, tömörítés közepes gumihengerrel
7-10 cm vtg. mart aszfalt
20 cm vtg. zúzottkő útalap Z 0/80, kiékelve Z 0/35 zúzottkővel
Trg=95% visszatömörített altalaj
Padka anyaga: 10 cm vtg. M50 stabilizált padka
Részletesen lásd mellékelt közbeszerzési dokumentumok!
(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 III.1.3.) M1) pont szerinti szakember MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez
szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap mértékegységben)
legkedvezőtlenebb:0 legkedvezőbb:24 15
2 Többlet jótállás mértéke az alapjótálláson felül (hónap mértékegységben) legkedvezőtlenebb: 0;
legkedvezőbb: 24 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
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1./ "A III.1.3.) M1) pont szerinti szakember MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn
felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap mértékegységben) legkedvezőtlenebb:0 legkedvezőbb:24"
értékelési szempont esetében AK a következőket értékeli: AT által a III.1.3.) M1) alkalmassági
követelményre bemutatott szakember hány hónap többlet szakmai tapasztalattal rendelkezik az MV-KÉ
jogosultság megszerzését követően, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felül
MV-KÉ jogosultság szerinti felelős műszaki vezetői területen.
A szakember értékelési szempont 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.
2./ "Többlet jótállás 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.
3./ Kiegészítés a II.2.7.) ponthoz: A teljesítési határidő az építési munkaterület átadásának napját követő
naptól számított 100. naptári nap.
4./ A beruházás a Magyar Falu Program keretében meghirdetett "Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény,
vízelvezető rendszer építése/felújítása - 2022" című, MFP-UHK/2022 kódszámú pályázat keretében kiadott,
1174/3009/322/5/2022 iktatási számú támogatói okirat alapján valósul meg.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
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IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
16001 / 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: BMÖGF/336/2022. Rész száma: 1 Elnevezés: Viola és Futó utcák felújítása - BMÖGF/336/2022.
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: 2022/09/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 13
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: 13
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 14904134244
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu
Telefon: +36 18831700
Internetcím(ek): (URL) www.colas.hu
Fax: +36 18831799
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14904134244
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 27399610
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(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 24983906
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: Állapotfelmérés készítése,
Bontási- és építéselőkészítő munkák részfeladatai, Földmunkák részfeladatai, Burkolatépítési munkák
részfeladatai, Közmű fedlapok szintbehelyezésének részfeladatai (karakterkorlátozás miatt a felsorolás
nem teljes)
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
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V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Hajnáczkinvest Kft.
Nemzeti azonosítószám: 26132226213
Postai cím: Császár Út 20.
Város: Kartal
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2173
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26132226213
Hivatalos név: Cash Contact Company Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 26610489216
Postai cím: Szabadság tér 2
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26610489216
Hivatalos név: HVT-BAU Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25914735213
Postai cím: Határ Út 12.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25914735213
Hivatalos név: HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 27972685241
Postai cím: Váci Út 76
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27972685241
Hivatalos név: 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: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14300327244
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14300327244
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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: Zafír Építő Kft
Nemzeti azonosítószám: 25396919203
Postai cím: Petőfi S. Utca 15
Város: Ladánybene
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6045
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25396919203
Hivatalos név: Stones-Rol Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14608058213
Postai cím: Széchenyi Utca 8.
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14608058213
Hivatalos név: Planet Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 26114392211
Postai cím: Vasvári Pál Utca 1
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26114392211
Hivatalos név: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13125811244
Postai cím: Belterület hrsz. 3753.
Város: Üllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2225
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13125811244
Hivatalos név: ERŐSS ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
Nemzeti azonosítószám: 14859144210
Postai cím: Fenyő Utca 8
Város: Besenyőtelek
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3373
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14859144210
Hivatalos név: ÚTKORONA Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24164528213
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Postai cím: Jóvilág Utca 50
Város: Zsámbék
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2072
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24164528213
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: BMÖFT/1-6/2022. Rész száma: 2 Elnevezés: Fürdő utca felújítása - BMÖFT/1-6/2022.
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: 2022/09/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 13
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: 13
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 14904134244
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu
Telefon: +36 18831700
Internetcím(ek): (URL) www.colas.hu
Fax: +36 18831799
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14904134244
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 19952393
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18210438
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
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(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
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: Állapot felvétel készítése,
Bontási- és építéselőkészítő munkák részfeladatai, Földmunkák részfeladatai, Burkolatépítési munkák
részfeladatai, Közmű fedlapok szintbehelyezésének részfeladatai (karakterkorlátozás miatt a felsorolás
nem teljes)
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: Hajnáczkinvest Kft.
Nemzeti azonosítószám: 26132226213
Postai cím: Császár Út 20.
Város: Kartal
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2173
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Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26132226213
Hivatalos név: Cash Contact Company Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 26610489216
Postai cím: Szabadság tér 2
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26610489216
Hivatalos név: HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 27972685241
Postai cím: Váci Út 76
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27972685241
Hivatalos név: 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: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14300327244
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14300327244
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: Stones-Rol Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14608058213
Postai cím: Széchenyi Utca 8.
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14608058213

672

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.188

Hivatalos név: Zafír Építő Kft
Nemzeti azonosítószám: 25396919203
Postai cím: Petőfi S. Utca 15
Város: Ladánybene
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6045
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25396919203
Hivatalos név: Planet Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 26114392211
Postai cím: Vasvári Pál Utca 1
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26114392211
Hivatalos név: ÚTKORONA Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24164528213
Postai cím: Jóvilág Utca 50
Város: Zsámbék
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2072
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24164528213
Hivatalos név: HVT-BAU Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25914735213
Postai cím: Határ Út 12.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25914735213
Hivatalos név: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13125811244
Postai cím: Belterület hrsz. 3753.
Város: Üllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2225
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13125811244
Hivatalos név: ERŐSS ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
Nemzeti azonosítószám: 14859144210
Postai cím: Fenyő Utca 8
Város: Besenyőtelek
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3373
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14859144210
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: MFP-UHK/2022 Rész száma: 3 Elnevezés: Róka utca burkolása - MFP-UHK/2022
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Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/09/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 11
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: 11
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HVT-BAU Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25914735213
Postai cím: Határ Út 12.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
E-mail: hvtbau@gmail.com
Telefon: +36 706085416
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25914735213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 34605949
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 23687900
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:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.188

675

Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: szakfelügyelet
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: Cash Contact Company Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 26610489216
Postai cím: Szabadság tér 2
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26610489216
Hivatalos név: HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 27972685241
Postai cím: Váci Út 76
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27972685241
Hivatalos név: Uhrinwest Ingatlanfejlesztő Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14671243213
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Postai cím: Páskom U 0110/17
Város: Csömör
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2141
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14671243213
Hivatalos név: Stones-Rol Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14608058213
Postai cím: Széchenyi Utca 8.
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14608058213
Hivatalos név: Zafír Építő Kft
Nemzeti azonosítószám: 25396919203
Postai cím: Petőfi S. Utca 15
Város: Ladánybene
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6045
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25396919203
Hivatalos név: Planet Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 26114392211
Postai cím: Vasvári Pál Utca 1
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26114392211
Hivatalos név: ÚTKORONA Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24164528213
Postai cím: Jóvilág Utca 50
Város: Zsámbék
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2072
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24164528213
Hivatalos név: HVT-BAU Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25914735213
Postai cím: Határ Út 12.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25914735213
Hivatalos név: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13125811244
Postai cím: Belterület hrsz. 3753.
Város: Üllő
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NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2225
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13125811244
Hivatalos név: ERŐSS ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
Nemzeti azonosítószám: 14859144210
Postai cím: Fenyő Utca 8
Város: Besenyőtelek
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3373
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14859144210
Hivatalos név: Hajnáczkinvest Kft.
Nemzeti azonosítószám: 26132226213
Postai cím: Császár Út 20.
Város: Kartal
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2173
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26132226213
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/22 (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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21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Murakeresztúr Község Önkormányzata (20329/2022)
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: Murakeresztúr Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15432209220
Postai cím: Honvéd Út 3.
Város: Murakeresztúr
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8834
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Polgár Róbert
Telefon: +36 308241075
E-mail: polgarmester@murakeresztur.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://murakeresztur.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:
Murakeresztúr - Őrtilos kerékpárút kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000507512022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

680

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a „Kerékpárforgalmi útvonal kialakítása Murakeresztúr térségben” című,
TOP-3.1.1-15-ZA1-2020-00012 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges kivitelezési feladatok
ellátására
1. rész:
Vállalkozási szerződés a „Kerékpárforgalmi útvonal kialakítása Murakeresztúr térségben” című,
TOP-3.1.1-15-ZA1-2020-00012 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges kivitelezési feladatok
ellátására – I. ütem
Nyertes ajánlattevő feladata a műszaki dokumentációban található Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7 nyomvonalon
kerékpárút megvalósítása, mely a Murakeresztúri árvízvédelmi töltéstől a megyehatárig tart.
A tervezési területet Molnárinál Mura árvízvédelmi töltésről lekanyarodva kezdődik, Murakeresztúrnál
keresztezi a 30H vasútvonalat, majd halad tovább a töltésen egészen 0+000 töltéskilométerig. Innen
a töltés „folyatásaként”, de már terep szinten folytatódik az út Belezna vasútmegállóig. Itt meglevő
burkolaton keresztezi a Principális-csatornát, majd közvetlen utána a csatorna mentén Őrtilos
felé kanyarodik. A nyomvonal vége (4+126,86) csatlakozik a Őrtilos közigazgatásán belül vezetett
kerékpárúthoz. Az S1 nyomvonal a 8+600 szelvényben kezdődik.
Beavatkozási hossz: 5637 m
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok részletesen a műszaki dokumentációban kerülnek kifejtésre.
- OPCIONÁLIS FELADAT: a 0102/11 és a 0103 hrsz. számú útszakaszok - nem engedélyköteles burkolatfelújítása az alábbi mennyiségek szerint:
A 0102/11 hrsz. számú tervezési szakasz eleje 0+000 km szelvény, vége a 0+310,00 kmsz. A 0102 hrsz.
számú tervezési szakasz eleje 0+000 km szelvény, vége a 0+620,00 kmsz. A 0102/11 és a 0103 hrsz.
számú útszakaszok jelenleg földutak, kőszórással, melyek rossz állapotban vannak. Ezen szakaszokon az
előkészítő földmunka után 0/63 zúzottkőből új útalap kerül kialakításra, amihez 0/22 zúzottkő kiegyenlítés
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készül 3 cm vastagságban, majd az útszakaszok 5 cm mart aszfalt réteget kapnak. A mart aszfaltot két
rétegben szórt bitumenemulziós felületkezeléssel látjuk el. A felújítandó szakaszok teljes hossza 930 m. A
felújítandó útszakaszok a tervezett kerékpárút kivitelezéséhez csatlakoznak.
2. rész:
Vállalkozási szerződés a „Kerékpárforgalmi útvonal kialakítása Murakeresztúr térségben” című,
TOP-3.1.1-15-ZA1-2020-00012 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges kivitelezési feladatok
ellátására – II. ütem
Nyertes ajánlattevő feladata a műszaki dokumentációban található Z1, Z8, Z9, Z10, Z11 nyomvonalon
kerékpárút megvalósítása.
A tervezési területet Molnárinál kezdődik a Mura töltésén a 7+275 tkm szelvénynél, és az 1. rész
kezdőpontjáig tart. Jelen szakasz a Molnári árvízvédelmi töltést és a főnyomvonal leágazásait tartalmazza.
3 leágazás épül a főnyomvonalról. Az 1. ág Murakeresztúr belterülete felé tart. A 2. ág és a 3. ág a Mura
partjára tér ki.
Beavatkozási hossz: 3792 m
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok részletesen a műszaki dokumentációban kerülnek kifejtésre.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 724794641 (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: Murakeresztúr -Őrtilos kerékpárút kiv. – I. ütem
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Murakeresztúr, Belezna
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a „Kerékpárforgalmi útvonal kialakítása Murakeresztúr térségben” című,
TOP-3.1.1-15-ZA1-2020-00012 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges kivitelezési feladatok
ellátására – I. ütem
Nyertes ajánlattevő feladata a műszaki dokumentációban található Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7 nyomvonalon
kerékpárút megvalósítása, mely a Murakeresztúri árvízvédelmi töltéstől a megyehatárig tart.
A tervezési területet Molnárinál Mura árvízvédelmi töltésről lekanyarodva kezdődik, Murakeresztúrnál
keresztezi a 30H vasútvonalat, majd halad tovább a töltésen egészen 0+000 töltéskilométerig. Innen
a töltés „folyatásaként”, de már terep szinten folytatódik az út Belezna vasútmegállóig. Itt meglevő
burkolaton keresztezi a Principális-csatornát, majd közvetlen utána a csatorna mentén Őrtilos
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felé kanyarodik. A nyomvonal vége (4+126,86) csatlakozik a Őrtilos közigazgatásán belül vezetett
kerékpárúthoz. Az S1 nyomvonal a 8+600 szelvényben kezdődik.
Beavatkozási hossz: 5637 m
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok részletesen a műszaki dokumentációban kerülnek kifejtésre.
- OPCIONÁLIS FELADAT: a 0102/11 és a 0103 hrsz. számú útszakaszok - nem engedélyköteles burkolatfelújítása az alábbi mennyiségek szerint:
A 0102/11 hrsz. számú tervezési szakasz eleje 0+000 km szelvény, vége a 0+310,00 kmsz. A 0102 hrsz.
számú tervezési szakasz eleje 0+000 km szelvény, vége a
0+620,00 kmsz. A 0102/11 és a 0103 hrsz. számú útszakaszok jelenleg földutak, kőszórással, melyek rossz
állapotban vannak. Ezen szakaszokon az előkészítő
földmunka után 0/63 zúzottkőből új útalap kerül kialakításra, amihez 0/22 zúzottkő kiegyenlítés készül 3
cm vastagságban, majd az útszakaszok 5 cm mart aszfalt
réteget kapnak. A mart aszfaltot két rétegben szórt bitumenemulziós felületkezeléssel látjuk el. A
felújítandó szakaszok teljes hossza 930 m. A felújítandó útszakaszok a
tervezett kerékpárút kivitelezéséhez csatlakoznak.
(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 felhívás III.1.3) M.2.1. pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata
(min. 0 – max. 36 hónap) 15
2 2. A felhívás III.1.3) M.2.2. pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 – max. 36
hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 3. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A II.2.4) pontban leírtak szerint Ajánlatkérő - saját forrásból finanszírozott opcionális feladatként előírja a 0102/11 és a 0103 hrsz. számú útszakaszok - nem engedélyköteles burkolatfelújítását, a II.2.4) pontban rögzített mennyiségben. Az opcionális feladat részletes műszaki és
mennyiségi adatait a Közbeszerzési Dokumentum részeként kiadott Műszaki Dokumentáció tartalmazza,
melynek része a Műszaki Leírás, a műszaki rajzok és az opció árazatlan költségvetése.
Az OPCIONÁLIS RÉSZ megrendelésére vonatkozó rendelkezések: Az OPCIÓ lehívására Megrendelő – a
szükséges saját forrás rendelkezésre állása esetén - az Alapmennyiség szerinti feladatok teljesítéséig
jogosult. Az opció lehívása alatt Megrendelő egyoldalú, írásos - e-mailben és postai tértivevényes
küldeményben megküldött - nyilatkozata értendő, melyben felszólítja Kivitelezőt az opcionális rész
kivitelezési munkálatainak elvégzésére. Az opció lehívásának feltétele a szükséges forrás - saját
költségvetési forrásból történő - rendelkezésre állása.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-ZA1-2020-00012
II.2.9) További információ:
Az alapmennyiségre megajánlandó Egyösszegű ajánlati ár súlyszáma 60.
Az opciós mennyiségre megajánlandó Egyösszegű ajánlati ár súlyszáma 10.
II.2.1)
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Elnevezés: Murakeresztúr -Őrtilos kerékpárút kiv. – II. ütem
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Molnári, Murakeresztúr
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a „Kerékpárforgalmi útvonal kialakítása Murakeresztúr térségben” című,
TOP-3.1.1-15-ZA1-2020-00012 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges kivitelezési feladatok
ellátására – II. ütem
Nyertes ajánlattevő feladata a műszaki dokumentációban található Z1, Z8, Z9, Z10, Z11 nyomvonalon
kerékpárút megvalósítása.
A tervezési területet Molnárinál kezdődik a Mura töltésén a 7+275 tkm szelvénynél, és az 1. rész
kezdőpontjáig tart. Jelen szakasz a Molnári árvízvédelmi töltést és a főnyomvonal leágazásait tartalmazza.
3 leágazás épül a főnyomvonalról. Az 1. ág Murakeresztúr belterülete felé tart. A 2. ág és a 3. ág a Mura
partjára tér ki.
Beavatkozási hossz: 3792 m
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok részletesen a műszaki dokumentációban kerülnek 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 1. A felhívás III.1.3) M.2.3. pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata
(min. 0 – max. 36 hónap) 15
2 2. A felhívás III.1.3) M.2.4. pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 – max. 36
hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 3. 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-ZA1-2020-00012
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
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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:
14089 / 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: Murakeresztúr -Őrtilos kerékpárút kiv. – I. ütem
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: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: INOX-THERM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13992477241
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Postai cím: Honvéd Utca 8. 1. em. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
E-mail: info@inoxtherm.hu
Telefon: +36 305478325
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13992477241
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: 459606721
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
(MV-KÉ és MV-VZ); útalap készítési, vízelvezési és közmű-kiváltási munkálatok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
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: 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: Mermaid Építőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: 14078970220
Postai cím: Táncsics U. 28
Város: Nagyrécse
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8756
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14078970220
Hivatalos név: INOX-THERM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13992477241
Postai cím: Honvéd Utca 8. 1. em. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13992477241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Murakeresztúr -Őrtilos kerékpárút kiv. – II. ütem
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: 3
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Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: INOX-THERM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13992477241
Postai cím: Honvéd Utca 8. 1. em. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
E-mail: info@inoxtherm.hu
Telefon: +36 305478325
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13992477241
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: 265187920
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
(MV-KÉ és MV-VZ), útalap készítési munkák, vízelvezetési munkák és közmű-kiváltási 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
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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: 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: Mermaid Építőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: 14078970220
Postai cím: Táncsics U. 28
Város: Nagyrécse
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8756
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14078970220
Hivatalos név: INOX-THERM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13992477241
Postai cím: Honvéd Utca 8. 1. em. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13992477241
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:
Az 1. rész tekintetében az alapmennyiség ellenértéke: nettó 420.867.546,- Ft, az opciós mennyiség
ellenértéke nettó 38.739.175,- Ft.
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
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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MVM Mátra Energia Zártkörűen Működő Részvénytársaság (18910/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MVM Mátra Energia Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10729571210
Postai cím: Erőmű utca 11
Város: Visonta
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3271
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bordás Krisztina
Telefon: +36 709044729
E-mail: krisztina.bordas@mert.hu
Fax: +36 37334016
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mert.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mert.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja
meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
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Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
08/2022_Erőmű szigetelési munkái
Hivatkozási szám: EKR000734912022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Építési beruházás a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) szerint. MVM Mátra Energia Zrt.,
I-II-III-IV-V blokkokhoz tartozó kazán, turbina és turbinatápház, hűtőrendszer, vízüzem, füstgáz-kéntelenítő
és egyéb karbantartási, ill. élettartam vizsgálati tevékenység keretén belül (nagyjavítások, Ő-t csúcsra való
felkészülés, ill. folyamatos javítások és üzemzavar elhárítás) végzett szigetelési és burkolási munkái. Lásd a
II.2.4. pontokban foglaltak szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 295000000 (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: Erőművi ber. szigetelési és burkolási munkái
Rész száma:

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.188

692

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

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

További tárgyak:
45259000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: MVM Mátra Energia Zrt. 3271 Visonta, Erőmű utca 11.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mátra Energia Zrt.. I-II-III-IV-V blokkokhoz tartozó kazán, turbina és turbinatápház, hűtőrendszer,
vízüzem, füstgáz-kéntelenítő és egyéb karbantartási, ill. élettartam vizsgálati tevékenység keretén belül
(nagyjavítások, Ő-t csúcsra való felkészülés, ill. folyamatos javítások és üzemzavar elhárítás) végzett
szigetelési és burkolási munkák. Az eljárás keretszerződés megkötésére irányul, a keretösszeg az alábbi
tervezett mennyiségekre kerül megállapításra az alábbiak szerint: Szigetelés 13207 m3 Burkolás 1190 fm
Burkolás 4060 m2 Burkolás 105 db Hőszigetelés bontása 11200 m2 Burkolat bontása 8423 m2 Bontott
alu. lemez burkolat újra beépítése, új kötőelemek felhasználásával. 6533 m2 Alakos szabott felületek
burkolata lapolt kivitelben 1,0 mm vtg. Alu lemezből 350 m2 Szigetelőanyag szállítás 385 m3 Előregyártott
burkolóanyag szállítása 1867 m3 Előregyártott burkolóanyag szállítása 700 kg Bontott szigetelőanyag
többszöri átrakással történő szállítása konténerekben tárolása 1050 m3 Hulladékkonténer bérleti díj 28
db/hó Kőzetgyapot hulladék szállítás és ártalmatlanítás, dokumentált elhelyezés 1050 m3 Anyagbiztosítás
hőkezeléshez 362 karton Ügyeleti órák hétközi 3733 óra Ügyeleti órák hétvégi ill. ünnepnap 5133 óra
A keretösszegre ajánlatkérőnek 70 %-os lehívási kötelezettsége van.
Keretösszeg: nettó 295.000.000 Ft
Lehívás kötelezettséggel terhet összeg, nettó: 206.500.000 Ft
Lehívási kötelezettséggel nem terhet összeg, nettó 88.500.000 Ft
A szerződés időtartama a szerződés aláírásától kezdődően a keretösszeg kimerüésésig, de legkésőbb 24
hónapos időtartamig tart.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap)
20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: nettó egyösszegű ajánlati ár / 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:
1.Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71. § -ban foglaltaknak megfelelően teljes körűen biztosítja. Ajánlatkérő
alkalmazza a Kbt. 71. § (6) bek-ben foglaltakat. A nyilatkozatok EKR-n való benyújtásának elektronikus
formájáról a Kbt. 41/A. § rendelkezik.
2. A Felhívás és a Közbeszerzési dokumentumok ellentmondása esetén a Felhívás az irányadó.
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3.). Az árlista évente egyszer, a szerződés aláírásától számított 13-ik hónap első munkanapján
felülvizsgálatra kerül. Az új árlista meghatározása a KSH által közzétett előző évi élelmiszeripar nélküli, ipari
termelői árindex-el (Forrás: https://www.ksh.hu/) való felszorzással történik.
A módosulás a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti szerződésmódosításnak minősül.
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: 51-784 Rész száma: Elnevezés: Erőművi ber. szigetelési és burkolási munkái
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: 2022/08/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BIS Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10588147242
Postai cím: Akna Utca 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
E-mail: erika.bodo@bishungary.hu
Telefon: +36 204796421
Internetcím(ek): (URL) www.bishungary.hu
Fax: +36 14333660
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10588147242
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 294383489
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 295000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: 1 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
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x Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: BIS Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10588147242
Postai cím: Akna Utca 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10588147242
Hivatalos név: Borsod-Work Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23150711205
Postai cím: Örösi Út 22 fsz/1
Város: Tiszaújváros
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3580
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23150711205
Hivatalos név: Iso-Bau Hungary Kft
Nemzeti azonosítószám: 25296888205
Postai cím: Király Utca 18 3/3
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25296888205
Hivatalos név: KönigPur Gyártó és Szerelő Kft.
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Nemzeti azonosítószám: 13422424205
Postai cím: HRSZ. 2. Hrsz.2.
Város: BERENTE
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3704
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13422424205
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2022/05/24 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/23 (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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ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Fele (20494/2022)
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: ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: 18455474206
Postai cím: Szoborkert Utca 68.
Város: Ópusztaszer
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6767
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kertész Péter ügyvezető
Telefon: +36 62275243
E-mail: titkar@opusztaszer.hu
Fax: +36 62275243
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.opusztaszer.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
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x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Rotunda energetikai felújítása
Hivatkozási szám: EKR000494212022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

698

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az energetikai korszerűsítéssel érintett Rotunda épület földszinti alapterülete 2570m2, össz. hasznos
alapterülete 6000m2, össz. beépített légtér 38000 m3. Feladatellátás a Rotunda energetikai felújítás
tervdokumentáció alapján, szükség szerint részlettervezési tevékenységgel és hatósági engedélyeztetéssel
együtt az alábbi fő tevékenységek és elvárt teljesítmények
szerint:
- Beépítendő hőszivattyúk: teljesítménye: 2db hőszivattyú, egyenként 149,5 kW fűtési teljesítmény és
146,5 kW hűtési teljesítmény.
- Beépítendő PV napelemes rendszer: névleges teljesítménye: 39,78 kWp. A napelemes rendszer
kiépítésére vonatkozó költségek nem haladhatják meg a beépített napelemek összesített névleges
teljesítményére vetítetten a nettó 450.000 Ft/kW fajlagos költséget.
- Kialakítandó talajszonda mező: 80db, hozzávetőleg 100m mély.
- Beépítendő légkezelők: szükséges kapacitása: Feszty-körkép befúvás 12.000m3/h, elszívás 8000m3/h,
Árpád terem befúvás 8.000m3/h, elszívás 8000m3/h
- Felújítandó gépészeti rendszer: 266 m2 gépház átalakítása, felújítása; porta és látogatói wc blokk
épületének 103 m2 hasznos alapterületű részek gépészeti átalakítása. 334,5 kW összteljesítmény igényű
gépészeti rendszer elektromos megtáplálásának kiépítése. Az új gépészeti rendszer monitorozására és
vezérlésére új automatika rendszer kiépítése PLC
vezérléssel. A gépház tűzjelző rendszerének átépítése, 6db megszűnő füstérzékelő, 75fm új kábelezéssel.
Felújítás során szükséges bevédések kialakítása, a körkép esetén 2160m2 védendő felülettel.
- Kültéri nyílászárók cseréje: Az épület részleges nyílászáró cseréje összesen 675m2 nyílászáró felületen.
- Homlokzati hőszigetelés kiépítése: Az épület homlokzati hőszigetelése 740m2-en. Homlokzati
madárvédelem kialakítása 40m2 tüskézéssel, 88db mű fecskefészekkel.
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- Világítás korszerűsítés: A Rotunda épületének részleges világításkorszerűsítése, kábelezés 1340fm és
lámpatest csere 940db.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 905435978 (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: Rotunda energetikai felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6767 Ópusztaszer, Szoborkert 68.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az energetikai korszerűsítéssel érintett Rotunda épület földszinti alapterülete 2570m2, össz. hasznos
alapterülete 6000m2, össz. beépített légtér 38000 m3. Feladatellátás a Rotunda energetikai felújítás
tervdokumentáció alapján, szükség szerint részlettervezési tevékenységgel és hatósági engedélyeztetéssel
együtt az alábbi fő tevékenységek és elvárt teljesítmények szerint:
- Beépítendő hőszivattyúk: teljesítménye: 2db hőszivattyú, egyenként 149,5 kW fűtési teljesítmény és
146,5 kW hűtési teljesítmény.
- Beépítendő PV napelemes rendszer: névleges teljesítménye: 39,78 kWp. A napelemes rendszer
kiépítésére vonatkozó költségek nem haladhatják meg a beépített napelemek összesített névleges
teljesítményére vetítetten a nettó 450.000 Ft/kW fajlagos költséget.
- Kialakítandó talajszonda mező: 80db, hozzávetőleg 100m mély.
- Beépítendő légkezelők: szükséges kapacitása: Feszty-körkép befúvás 12.000m3/h, elszívás 8000m3/h,
Árpád terem befúvás 8.000m3/h, elszívás 8000m3/h
- Felújítandó gépészeti rendszer: 266 m2 gépház átalakítása, felújítása; porta és látogatói wc blokk
épületének 103 m2 hasznos alapterületű részek gépészeti átalakítása. 334,5 kW összteljesítmény igényű
gépészeti rendszer elektromos megtáplálásának kiépítése. Az új gépészeti rendszer monitorozására és
vezérlésére új automatika rendszer kiépítése PLC vezérléssel. A gépház tűzjelző rendszerének átépítése,
6db megszűnő füstérzékelő, 75fm új kábelezéssel. Felújítás során szükséges bevédések kialakítása, a
körkép esetén 2160m2 védendő felülettel.
- Kültéri nyílászárók cseréje: Az épület részleges nyílászáró cseréje összesen 675m2 nyílászáró felületen.
- Homlokzati hőszigetelés kiépítése: Az épület homlokzati hőszigetelése 740m2-en. Homlokzati
madárvédelem kialakítása 40m2 tüskézéssel, 88db mű fecskefészekkel.
- Világítás korszerűsítés: A Rotunda épületének részleges világításkorszerűsítése, kábelezés 1340fm és
lámpatest csere 940db.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M/2) a) pont alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon
felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, min. 0 hónap, max. 24 hónap) 9
2 M/2) b) pont alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai
tapasztalata (hónapokban, min. 0 hónap, max. 24 hónap) 9
3 M/2) c) pont alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai
tapasztalata (hónapokban, min. 0 hónap, max. 24 hónap) 9
4 A kötelezően előírt jótálláson felüli jótállás (hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 3
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft.-ban kifejezve) / 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: KEHOP - 5.2.2.
II.2.9) További információ:
Finanszírozás formája: szállítói finanszírozás
A támogatási intenzitás: 100%
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
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Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
11431 / 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: Rotunda energetikai 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: HungaroSun Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22303246206
Postai cím: Ipoly Sor 11. B. lház 7. em. 21.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
E-mail: info@hungarosun.hu
Telefon: +36 205850060
Internetcím(ek): (URL) http://hungarosun.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22303246206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 870000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
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A szerződés/rész végleges összértéke: 905435978
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-M, MV-ÉV,
épületvillamosság, épületautomatizálás, épületgépészet, általános építőmesteri feladatok, földmunka
szakipari munkák (pl. homlokzati hőszigetelés, nyílászárócsere, állványozás, stb.) madárvédelem
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: HungaroSun Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.188

703

Nemzeti azonosítószám: 22303246206
Postai cím: Ipoly Sor 11. B. lház 7. em. 21.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22303246206
Hivatalos név: Bihar Generál Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25732902209
Postai cím: Csigekert Utca 29
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4027
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25732902209
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:
2022/09/26 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem
szükséges
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Országgyűlés Hivatala (20442/2022)
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: Országgyűlés Hivatala
Nemzeti azonosítószám: 15300014241
Postai cím: Kossuth Lajos Tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nándori Virág
Telefon: +36 14416498
E-mail: kozbeszerzes@parlament.hu
Fax: +36 14416497
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.parlament.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: Törvényhozó szerv hivatala
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: Államhatalmi szervek tevékenysége
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 karbantartása, javítása (825/2022)
Hivatkozási szám: EKR001104222022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50112000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Összesen 107 db személygépjármű javítása és karbantartása
1. rész: Összesen 87 db (4 db Audi, 17 db Volkswagen, 66 db Skoda) személygépjármű javítása és
karbantartása
2. rész: Összesen 6 db (4 db Opel, 1 db Fiat és 1 db Toyota) gépjármű karbantartása és javítása
3. rész: Összesen 12 db Ford típusú gépjármű javítása és karbantartása
4. rész: Összesen 2 db Mercedes gépjármű karbantartása, javítása a közbeszerzési dokumentumokban
részletezettek szerint.
Valamennyi rész vonatkozásában a gazdasági szereplőnek rendelkeznie kell garanciális szervíz joggal és
jogosultsággal a forgalmazó által biztosított garanciaidőn belüli javítások végzésére.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 75000000 (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: Audi, Volkswagen és Skoda típusú gépjárművek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

50112000-3

További tárgyak:

50118400-9

Kiegészítő szójegyzék

71631200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: - 1055 Budapest, Kossuth tér 1-3.
- 1054 Budapest, Széchenyi rakpart 19.
- a nyertes ajánlattevő székhelye, telephelye (A nyertes ajánlattevő a gépjárműveket köteles átvenni,
műhelyébe szállítani és a karbantartási, javítási tevékenységet műhelyében elvégezni.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Összesen 87 db (4 db Audi, 17 db Volkswagen, 66 db Skoda) személygépjármű javítása és karbantartása a
közbeszerzési dokumentumokban 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 Az importőrök által javasolt fogyasztói listaárból nyújtott alkatrészárkedvezmény (%) 37
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: A szolgáltatások egységárai (nettó forint) / Súlyszám: 63
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: Opel, Fiat és Toyota típusú gépjárművek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

50112000-3

További tárgyak:

50118400-9

71631200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: - 1055 Budapest, Kossuth tér 1-3.
- 1054 Budapest, Széchenyi rakpart 19.
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- a nyertes ajánlattevő székhelye, telephelye (A nyertes ajánlattevő a gépjárműveket köteles átvenni,
műhelyébe szállítani és a karbantartási, javítási tevékenységet műhelyében elvégezni.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Összesen 6 db (4 db Opel, 1 db Fiat és 1 db Toyota) gépjármű karbantartása és javítása a közbeszerzési
dokumentumokban 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 Az importőrök által javasolt fogyasztói listaárból nyújtott alkatrész
árkedvezmény (%) 36
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: A szolgáltatások egységárai (nettó forint) / Súlyszám: 64
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: Ford típusú gépjárművek
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

50112000-3

További tárgyak:

50118400-9
71631200-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: - 1055 Budapest, Kossuth tér 1-3.
- 1054 Budapest, Széchenyi rakpart 19.
- a nyertes ajánlattevő székhelye, telephelye (A nyertes ajánlattevő a gépjárműveket köteles átvenni,
műhelyébe szállítani és a karbantartási, javítási tevékenységet műhelyében elvégezni.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Összesen 12 db Ford típusú gépjármű javítása és karbantartása a közbeszerzési dokumentumokban
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 Az importőrök által javasolt fogyasztói listaárból nyújtott alkatrész
árkedvezmény (%) 37
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: A szolgáltatások egységárai (nettó forint) / Súlyszám: 63
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
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II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Mercedes típusú gépjárművek
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

50112000-3

További tárgyak:

50118400-9
71631200-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: - 1055 Budapest, Kossuth tér 1-3.
- 1054 Budapest, Széchenyi rakpart 19.
- a nyertes ajánlattevő székhelye, telephelye (A nyertes ajánlattevő a gépjárműveket köteles átvenni,
műhelyébe szállítani és a karbantartási, javítási tevékenységet műhelyében elvégezni.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Összesen 2 db Mercedes gépjármű karbantartása, javítása a közbeszerzési dokumentumokban 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 Az importőrök által javasolt fogyasztói listaárból nyújtott alkatrész
árkedvezmény (%) 37
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: A szolgáltatások egységárai (nettó forint) / Súlyszám: 63
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
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Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
x 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:
15747 / 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: 825/1/2022. Rész száma: 1 Elnevezés: Audi, Volkswagen és Skoda típusú gépjárművek
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: 2022/09/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
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A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Porsche Inter Auto Hungaria Kft
Nemzeti azonosítószám: 14515239244
Postai cím: Fáy Utca 27
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: ttotvari@porscheinterauto.hu
Telefon: +36 14515230
Internetcím(ek): (URL) www.porscheinterauto.hu
Fax: +36 14515231
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14515239244
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 56000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
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V.2.10)
V.2.11)

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

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Porsche Inter Auto Hungaria Kft
Nemzeti azonosítószám: 14515239244
Postai cím: Fáy Utca 27
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14515239244
Hivatalos név: Palota Automobil Autó Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12613324242
Postai cím: Szentmihályi Út 142.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1154
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12613324242
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 825/2/2022. Rész száma: 2 Elnevezés: Opel, Fiat és Toyota típusú gépjárművek
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: 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 igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Schiller Autóház Korlátolt felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10260999241
Postai cím: Dráva Utca 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: gyuricza.peter@schiller.hu
Telefon: +36 309928652
Internetcím(ek): (URL) www.schiller.hu
Fax: +36 14521134
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10260999241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
Hivatalos név: SUPER-AUTOMOBIL Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10854477241
Postai cím: Váci Út 119/C
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
E-mail: gyuricza.peter@schiller.hu
Telefon: +36 309928652
Internetcím(ek): (URL) www.schiller.hu
Fax: +36 14521134
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10854477241
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: 4000000
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: Gépjármű szállítás
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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: Schiller Autóház Korlátolt felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10260999241
Postai cím: Dráva Utca 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10260999241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 825/3/2022. Rész száma: 3 Elnevezés: Ford típusú gépjárművek
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: 2022/09/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.188

714

A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PM PERPETUUM MOBILE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10816851213
Postai cím: Szent László Út 13
Város: Vác
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
E-mail: tolgyesi@peugeot-pm.hu
Telefon: +36 27502950
Internetcím(ek): (URL) www.peugeot-pm.hu
Fax: +36 27502951
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10816851213
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
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V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Petrányi-Autó Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10491551244
Postai cím: Kerepesi Út 105.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10491551244
Hivatalos név: PM PERPETUUM MOBILE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10816851213
Postai cím: Szent László Út 13
Város: Vác
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10816851213
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 825/4/2022. Rész száma: 4 Elnevezés: Mercedes típusú gépjárművek
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
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A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Pappas Auto Magyarország Kereskedelmi és Szervíz Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10445952244
Postai cím: Kárpát Utca 21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: info@pappas.hu
Telefon: +36 14512200
Internetcím(ek): (URL) www.pappas.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10445952244
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
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V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Pappas Auto Magyarország Kereskedelmi és Szervíz Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10445952244
Postai cím: Kárpát Utca 21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10445952244
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
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VI.1.5) További információk:
A 2. rész esetén az V.2.12) pont - bővítve - a következő:
Közös ajánlattevő neve és címe:
Schiller Autóház Kft. (1133 Budapest, Dráva utca 17.) - SUPER-AUTOMOBIL Kft. (1044 Budapest, Váci út 119/
c.)
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
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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Szurdokpüspöki Község Önkormányzata (20615/2022)
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: Szurdokpüspöki Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735337212
Postai cím: Béke Utca 3
Város: Szurdokpüspööki
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3064
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnárné dr. Kontra Bernadett
Telefon: +36 32473570
E-mail: szphivatal@gmail.com
Fax: +36 32473777
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szpuspoki.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:
Turisztikai bemutatóház eszközeinek beszerzése3
Hivatkozási szám: EKR001029682022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
32322000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A turisztikai célú fejlesztés keretében megvalósult Turisztikai bemutatóház projektcélú működéséhez
szükséges eszközeinek beszerzése az alábbi részekre bontva:
1. rész: Visul technikai eszközök beszerzése (5 féle eszköz)
2. rész: Hang, fény és színpadtechnikai eszközök beszerzése
3. rész: Kerékpárok és Segwayek beszerzése (15 féle eszköz)
A beszerzésre kerülő eszközök főbb műszaki-technikai jellemzőire vonatkozó követelményeket
a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza. A 321/2015. (X.30). Korm.rendelet 46. § (3) bekezdése
alapján, amennyiben a közbeszerzési dokumentum bármelyik része a szerződés tárgyára vonatkozóan
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra ill.
tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, úgy azok kizárólag csak a szerződés tárgyának egyértelmű
meghatározását, érhető és pontos leírását szolgálják. Az ajánlatkérő minden esetben az azzal egyenértékű
termék szerinti teljesítést is elfogadja. Az egyenértékűség igazolása az ajánlattevő feladata.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 26396800 (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: Visual technikai eszközök beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30230000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3064 Szurdokpüspöki, Béke út 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Turisztikai bemutatóházban kialakított kiállótér hardver eszközeinek beszerzése adás-vételi szerződés
keretében a közbeszerzési műszaki leírásban rögzített részletes műszaki és egyéb követelményeknek
megfelelően. A beszerzésre kerülő eszközök:
- Printek 2 db
- Projektor (lézer) 1 db
- Projektor UST (lézer) 1 db
- PC 1 db
- 2D Lidar szenzor 2 db
A beszerzésre kerülő eszközök főbb műszaki-technikai jellemzőire vonatkozó követelményeket
a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza. A 321/2015. (X.30). Korm.rendelet 46. § (3) bekezdése
alapján, amennyiben a közbeszerzési dokumentum bármelyik része a szerződés tárgyára vonatkozóan
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra ill.
tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, úgy azok kizárólag csak a szerződés tárgyának egyértelmű
meghatározását, érhető és pontos leírását szolgálják. Az ajánlatkérő minden esetben az azzal egyenértékű
termék szerinti teljesítést is elfogadja. Az egyenértékűség igazolása az ajánlattevő feladata.
A közbeszerzési dokumentum részeként kiadott termék lista minden elemére kötelező az ajánlattétel.
Amennyiben valamely megadott termékre nem történik ajánlattétel, úgy az ajánlat a Kbt. 73.§ (1)
bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét vonja maga után.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019 számú projekt
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Hang, fény és színpadtechnikai eszközök beszerzése
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Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

32342400-6

További tárgyak:
32340000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3064 Szurdokpüspöki, Béke út 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Turisztikai bemutatóházban kialakított kiállítótér hang- fény- és színpadtechnikai eszközeinek
beszerzése adás-vételi szerződés keretében a közbeszerzési műszaki leírásban rögzített részletes műszaki
és egyéb követelményeknek megfelelően. A beszerzésre kerülő eszközök: 1 szett alábbi hang- fény- és
színpadtechnikai eszköz
HANGTECHNIKA
- Aktív hangfal 6 db
- Hangfal állvány 6 db
- Hangkeverő 1 db
- EQ 1 db
- CD/USB lejátszó 1 db
- Vezeték nélküli adóegység, hangátlövő 1 db
- Vezeték nélküli vevőegység, hangátlövő 2 db
- Vezeték nélküli 2 kézi mikrofonos szet duál vevővel 2 db
- Mikrofon állvány 2 db
- Csoportkábel 12+4-es, 30 m
FÉNYTECHNIKA
- Derítő reflektor 4 db
- Ledpar reflektor 4 db
- Vezeték nélküli DMX vevő 4 db
- Vezeték nélküli DMX adó 1 db
- DMX vezérlő 1 db
SZÍNPADTECHNIKA
- 200 x100-as színpadlap 10 db
- 100-as színpadláb 22 db
- Színpadszoknya (12 m x 0,83 m) 1 db
- Színpad függöny (3,7 m x 7,5 m) 2 db
- Sötétítő függöny (3,7 m x 3 m) 10 db
(2,8 m x 3 m) 4 db
(1,5 m x 2,7 m) 4 db
(2 m x 2,3 m) 1 db
- Előfüggönypálya 10,4 m, motoros, távvezérléssel 1 db
- Sötétítő függöny sín (3,2 m) 7 db
(2,3 m) 2 db
SZERELVÉNYANYAGOK
- Rack-munkaasztal 1 db
- Fali tartószerkezet 2 db derítő lámpához 2 db
- Fali tartószerkezet 2 db Ledpar lámpához 2 db
- Fali tartószerkezet LD aktív hangfalhoz 2 db
- 50-es csőbilincs 10 db
- 3 x1,5 fehér tömlővezeték 100 m
- Gumi dugvilla 2P+T 16/A 250V 10 db
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- Lengő dugaljzat 2P+T 16A/250V 10 db
- Vezetékezhető lengő 4-es földelt dugaljzat 6 db
- Vezetékezhető lengő 6-os földelt dugaljzat 4 db
- XLR papa-XLR papa kábel:
20 m 10 db
10 m 10 db
5 m 10 db
2 m 6 db
1 m 8 db
- 3,5 Jack papa-2 x 6,3-as Jack papa kábel 1m-es 4 db
- 3,5 Jack papa-2x RCA papa kábel 1 m-es 4 db
- 2 x RCA papa-2x RCA papa kábel 1 m-es 4 db
- 2 x 6,3 Jack papa-2x 6,3-as papa kábel 1 m-es 4 db
- USB kábel 2 m 2 db
- 220V/16 A földelt gumi hosszabbító:
20 m 10 db
10 m 10 db
5 m 5 db
50 m cseppálló kábeldobon 2 db
30 m cseppálló kábeldobon 2 db
A beszerzésre kerülő eszközök főbb műszaki-technikai jellemzőire vonatkozó követelményeket
a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza. A 321/2015. (X.30). Korm.rendelet 46. § (3) bekezdése
alapján, amennyiben a közbeszerzési dokumentum bármelyik része a szerződés tárgyára vonatkozóan
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra ill.
tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, úgy azok kizárólag csak a szerződés tárgyának egyértelmű
meghatározását, érhető és pontos leírását szolgálják. Az ajánlatkérő minden esetben az azzal egyenértékű
termék szerinti teljesítést is elfogadja. Az egyenértékűség igazolása az ajánlattevő feladata.
A közbeszerzési dokumentum részeként kiadott termék lista minden elemére kötelező az ajánlattétel.
Amennyiben valamely megadott termékre nem történik ajánlattétel, úgy az ajánlat a Kbt. 73.§ (1)
bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét vonja maga után.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019 azonosító számú projek
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Kerékpárok és Segwayek beszerzése
Rész száma: 3
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34430000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3064 Szurdokpüspöki, Béke út 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A turisztikai fejlesztéshez kapcsolódó kerékpárok és segway-ek beszerzése adás-vételi szerződés
keretében a közbeszerzési műszaki
leírásban rögzített részletes műszaki és egyéb követelményeknek megfelelően. A beszerzésre kerülő
eszközök:
- Elektromos kerékpárok: 8 db
- Kerékpárok: 12 db
- Segway-ek: 2 db
A beszerzésre kerülő eszközök főbb műszaki-technikai jellemzőire vonatkozó követelményeket a
közbeszerzési műszaki leírás
tartalmazza. A 321/2015. (X.30). Korm.rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, amennyiben a közbeszerzési
dokumentum bármelyik
része a szerződés tárgyára vonatkozóan meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, eljárásra, vagy
védjegyre, szabadalomra ill. tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, úgy azok kizárólag csak a szerződés
tárgyának egyértelmű meghatározását, érhető és
pontos leírását szolgálják. Az ajánlatkérő minden esetben az azzal egyenértékű termék szerinti teljesítést is
elfogadja. Az
egyenértékűség igazolása az ajánlattevő feladata.
A közbeszerzési dokumentum részeként kiadott termék lista minden elemére kötelező az ajánlattétel.
Amennyiben valamely megadott termékre nem történik ajánlattétel, úgy az ajánlat a Kbt. 73.§ (1)
bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét vonja maga után.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019 azonosító számú projek
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
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Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
15295 / 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: Visual technikai eszközök beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/09/20 (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
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Hivatalos név: Soul Light Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13017570204
Postai cím: Zrínyi Miklós Utca 4.
Város: Mezőberény
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5650
Ország: Magyarország
E-mail: attila.kolozsi@soullight.hu
Telefon: +36 304153153
Internetcím(ek): (URL) www.soullight.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13017570204
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7333000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7296800
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
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V.2.10)
V.2.11)

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: Soul Light Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13017570204
Postai cím: Zrínyi Miklós Utca 4.
Város: Mezőberény
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5650
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13017570204
Hivatalos név: AVC Invest Ingatlanfejlesztő és Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25329483214
Postai cím: Klára Utca 159.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25329483214
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Hang, fény és színpadtechnikai eszközök beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/09/20 (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
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Hivatalos név: SL Event Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 26766827204
Postai cím: Zrínyi M. Utca 4
Város: Mezőberény
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5650
Ország: Magyarország
E-mail: attila.kolozsi@slevent.hu
Telefon: +36 304153153
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26766827204
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5572500
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5490000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
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V.2.10)
V.2.11)

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: METALLUM-TECH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13584764242
Postai cím: Gábor Áron Utca 24
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13584764242
Hivatalos név: SL Event Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 26766827204
Postai cím: Zrínyi M. Utca 4
Város: Mezőberény
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5650
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26766827204
Hivatalos név: AVC Invest Ingatlanfejlesztő és Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25329483214
Postai cím: Klára Utca 159.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25329483214
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Kerékpárok és Segwayek beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/09/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
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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: SIN-TEC Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24582096213
Postai cím: Bocskai Út 49
Város: Sződliget
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2133
Ország: Magyarország
E-mail: sinteckft@gmail.com
Telefon: +36 303005870
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24582096213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 14465000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel
teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13610000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
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V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: SIN-TEC Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24582096213
Postai cím: Bocskai Út 49
Város: Sződliget
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2133
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24582096213
Hivatalos név: Komfront Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11187055211
Postai cím: Mártírok Útja 47 Mártírok útja 47
Város: Komárom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11187055211
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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Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási
Közhasznú Nonprofit Kft. (20601/2022)
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 13727643
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:
Dayka Gábor utca útfelújítás
Hivatkozási szám: EKR001173022022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

734

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233228-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Útfelújítási munkák a Dayka Gábor utca területén.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 97953500 (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: Dayka Gábor utca útfelújítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy:
45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tervezett beavatkozás:
A tervezett beavatkozások a 3. számú Részletes helyszínrajz és az 5. számú Mintakeresztszelvények c.
rajzokon kerülnek bemutatásra.
Az út teljes területén a teljes pályaszerkezet cseréjét, a Hegyalja úti csomópont mellett található burkolt
felület felújítását terveztük. A hibás pályaszerkezeti rétegeket ki kell cserélni.
A kivitelezőnek biztosítania kell az útépítés, aszfaltozás minden feltételének teljesülését.
A teljes pályaszerkezet cserével érintett terület nagysága várhatóan 1631 m2.
A teljes pályaszerkezet cseréhez tervezett pályaszerkezet:
4 cm AC 11 kopóréteg
7 cm AC 22 kötőréteg
20 cm CKT cementstabilizációs alapréteg
20 cm homokos kavics védőréteg
meglevő burkolat bontása
Forgalomtechnika
Kivitelezéshez az útburkolat jelek kialakítása a meglévő állapottal, illetve a Budapest Közút Zrt.
nyilvántartásában rögzítettekkel kell megegyezni. A forgalomtechnika kialakítása során a Budapest Közút
Zrt. előírásait, egyéb érvényes előírásokat be kell tartani.
Az érintett ingatlanok tulajdonosait a várható munkavégzés időpontjáról és időtartalmáról a munka
megkezdése előtt legalább 7 nappal a Kivitelezőnek értesíteni kell.
Munkavédelem, tűzvédelem
A munkavédelem alapvető szabályait a munkavédelemről szóló – legutóbbi a 2006. évi CXXIX. törvényben
módosított – 1993. évi XCIII. törvény, a részletes szabályait az e törvény felhatalmazása alapján kiadott
és más külön jogszabályok tartalmazzák. Az egyes veszélyes tevékenységre (technológiákra) vonatkozó
szabályokat az illetékes miniszter rendeletével hatályba léptetett szabályzatok tartalmazzák (ezek
betartása és betartatása a Kivitelező kötelessége és felelőssége.)
A részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok 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.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az
ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerz. teljesítésébe bevonni kívánt szakembernek az MV-KÉ (v. azzal
egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai
tapasztalata (hó.,0-12) 10
2 A kötelező 36 hónap jótállás felett vállalt jótállás időtartama ( min. 0 hó-max. 12 hó) 10
3 Porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával fedetten történik (igen/nem) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
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II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
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: I. Rész száma: Elnevezés: Dayka Gábor utca útfelújítás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
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V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/09/21 (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: Pulzus + Közműépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23370603243
Postai cím: Repülőtéri Út 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: hajnal.karoly@pulzuspluszkft.hu
Telefon: +36 12499511
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12499515
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23370603243
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: 97953500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
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A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: MV-KÉ 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: Pulzus + Közműépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23370603243
Postai cím: Repülőtéri Út 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23370603243
Hivatalos név: GÉP-LIGET ÉPÍTŐIPARI KFT.
Nemzeti azonosítószám: 13811233213
Postai cím: Haraszti Út 120/b
Város: Alsónémedi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2351
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13811233213
Hivatalos név: Bács-Bau System Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22657253203
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Postai cím: Ötfa Tanya 5
Város: Kiskunmajsa
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6120
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22657253203
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:
2022/08/09 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/22 (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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Egri Főegyházmegye (20659/2022)
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: Egri Főegyházmegye
Nemzeti azonosítószám: 19924601110
Postai cím: Széchenyi Utca 1
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Barta Gábor
Telefon: +36 305058194
E-mail: barta.gabor@eger.egyhazmegye.hu
Fax: +36 36517589
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eger.egyhazmegye.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mezőnyárádi Boldog Sándor Ist. Kat. Ált. Isk.fejl.
Hivatkozási szám: EKR000998802022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45214200-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A felújtás tárgyát képező ingatlan 3421 Mezőnyárád, Szent István Király út 75. alatt található (hrsz: 87/1).
Funkcionális korszerűsítés történik.
A részletes leírásokat, műszaki elvárásokat a műszaki leírás és a tervdokumentációk tartalmazzák.
Jellemző mennyiségek:
Főépület: 827,26 m2
Tornatermi szárny - földszint: 796,23 m2
Kazánház: 50,64m2
Összesen: 1674,13 m2
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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19106 / 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: 2022/09/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/10/04 (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
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Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/09/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/10/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt hosszabbította az ajánlati felhívás IV.2.6 pontjában, illetve
fényképmellékletet és a napelem kialakításával kapcsolatos mellékletet töltött fel a Közbeszerzési
Dokumentumok közé a Kbt. 52. § (5) bekezdése alapján.
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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Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ (20737/2022)
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: Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ
Nemzeti azonosítószám: 15801948243
Postai cím: Vágóhíd Utca 35-37. 38286/5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fugerth Gabriella
Telefon: +36 12109258
E-mail: kozbesz@fevix.hu
Fax: +36 17002490
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.intezmenyuzemeltetes.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bp.IX.ker. Csicsergő Óvoda részleges tetőfelújítás
Hivatkozási szám: EKR001324912022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45261900-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 38. Csicsergő óvoda tetőfelújítási munkái.
Jelenlegi állapot:
Az évszázad elején jelenleg óvoda funkciót betöltő épület tetőhéjalása az elmúlt időszak folyamán
jelentős mértékben elhasználódott. A cserepeket tartó lécezés, a bádogos szerkezetek elöregedtek.
A tető szerkezeti részét képező tűzfalak, valamint néhány kémény téglái között lévő habarcsot az idő
megette, ezért a téglák több helyen kilazultak. A szennyvízlefolyó strangok szellőztetése a padlástérben
lett kiépítve. A zárófödém hőszigetelése részlegesen a korábbi években elkészült. Az épületre sem az
építéskor, sem a későbbi években villámvédelmi hálózatot nem építettek.
Tervezett állapot:
A meglévő hódfarkú cserépfedés és lécezés bontásra kerül. Bontásra kerül valamennyi bádogos szerkezet
is. Az új héjazat elhelyezése előtt a faszakértői vélemény alapján a szerkezetet ki kell javítani és felület
kezelni. Ezt követően a szarufákra páraáteresztő Creaton Duo szélzáró alátéthéjazat kerül, felület
folytonosítással. A kivezetése az ereszdeszkázat felé vízorral kialakított szegéllyel történik. A páraáteresztő
tetőfólia ellenlécekkel rögzítődig. Az ellenlécek végeinél lévő légrést az eresz mentén alumínium fésűs
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ereszszellőző elemmel le kell zárni. A tetőcserepek tartószerkezete 3x5cm keresztmetszetű cserépléc.
A lécek távolsága 24-28cm között változhat. A fa szerkezeteket rovar és gombaölő szerrel bemerítéssel
kell kezelni. A meglévő tetőszerkezet teljes faanyagára vonatkozóan szakvélemény készült, mely alapján
egyes részeket cserélni, javítani kell az abban foglaltak szerint. A tető héjalás natúrvörös. Creaton Róna
szegmensvágású hornyolt tetőcseréppel készül. Az élgerinceknél kúpcserepet a gerincen taréjszellőző
cserepet használunk kúpalátéttel. A tető kisszellőzéséhez az élgerincek mentén szarufa közönként egy
LQ25 szellőző cserepet kell beépíteni, a gerinc mellett végig LQ10 szellőző alapcserepet kell használni.
A bádogozás anyaga 0,70mm vastag aluezüst lemez RAL 9007 felülettel. Bádogozással készülnek,
függőeresz csatorna, a lefolyócsatorna, cseppentő, kémény- falszegélyek és vápa. A félkörszelvényű
függőeresz csatorna, NA 333 névleges mérettel készül. A lefolyócsatornák anyaga a tervezett NA100as lefolyócsatornák anyaga megegyezik az ereszcsatorna anyagával. Az esővíz ejtő vezetékének alsó 1
méteres részét, a lábazati magasságban Purator SML öntöttvas toknélküli állványcsővel alakítjuk ki. A
lebontott tetőkibúvók helyett 8 db VELUX VLT 029 tetőkibúvó ablakot kell elhelyezni. A felújítás során
a használaton kívüli keményeket a tetősík alá vissza kell bontani és kibetonozni. A falazott tűzfal és
oromfal szerkezeteke felső 6-8 sorát szükség szerint vissza kell bontani és újra kell építeni. A zárófödém
hőszigetelést a tetőfelújítás megkezdése előtt fel kell bontani, deponálni, a tetőfelújítás befejezése után
visszarakni, majd a teljes padlástérben pótolni, úgy, hogy a teljes padlástér hőszigetelése megoldott
legyen. A javításokat követően a sérült homlokzatokat helyre kell állítani a felújítás előtti állapotára.
A tetőfelújítással egy időben elvégzendő a mellékelt tervdokumentációban szereplő teljesen új
villámvédelemi rendszer kiépítése.
Járulékos munkák a játszóudvari játékok, játszótéri gumiburkolatok, valamint a belső udvar beépítése
folyamán létesített kombinált terem feletti gumiburkolat megvédése, a falfestmény helyreállítása, az
épület melletti közparkban lévő tetőfelújítással érintett területének megvédése.
Fontosabb mennyiségi paraméterek:
- cserépfedés cseréje 435 m2,
- tűzfal, oromfal javítás 30 m2,
- kémények visszabontása tetősík alá 3m3,
- tetőlécezés cseréje 470 m2,
- tetődeszkázat cseréje 30 m2,
- hóvágó elhelyezése 600 db,
- tetőfólia 500 m2.
A tetőfelújítással egy időben elvégzendő a mellékelt tervdokumentációban szereplő teljesen új
villámvédelemi rendszer kiépítése. A felfogó rendszer: az épületre nyolc darab 101/VL 2500 alu. Ø16/10
vékonyított felfogó rúd, F-FIX-132 tetőtartóra rögzítve szerelendő fel, az elvi elrendezési rajznak
megfelelően. A felfogó rendszert az épület tető kúpcserepéhez kell rögzíteni, a villamos csatlakozásokat ki
kell alakítani. Az épület nyeregtetőre telepített, D=8 mm tűzi horganyzott körszelvénnyel kell összekötni a
felfogókat.
Levezető rendszer: az épület tetejére, és oldalfalára rögzített, D=8 mm tűzi horganyzott körszelvény,
levezetők biztosítják a villám áram levezetését a földelésekhez. A levezető rendszert csatlakoztatni
kell a földeléshez, a +1,3 m magasságban elhelyezett vizsgáló összekötőkkel. Földelés kialakítása: az
épületnél „A” típusú földelő rendszert kell kialakítani. Az épület körül négy darab, - 0,8 m mélyen, 4x1,5
fm hosszú rúdföldelőt szükséges elhelyezni. A talaj-levegő határfelület átlépő Ø10 mm horganyzott
acélvezetők korrózió védelmét a felület mindkét oldalán 0,3-0,3 m hosszúságban meg kell növelni.
A földelések összekötése, a kialakított terület miatt nem valósítható meg. Túlfeszültség védelem: az
épületben fő elosztójában ki kell építeni T1+T2 típusú túlfeszültség védelmet, a félemeleti, 1. emelti, 2.
emelti elosztókba T2 típusú túlfeszültség védelmet kell beépíteni.
A meghirdetett munkákat a tervekben, valamint faanyagvédelmi szakvéleményben foglaltak szerint kell
elvégezni.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
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IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
19121 / 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: 2022/09/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 08:30 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/10/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:30 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
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. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/09/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:30 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/10/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:30 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 19121/2022.
Módosításra kerül az árazatlan költségvetés - összhangban a már kiadott műszaki leírásokkal, tervekkel.
Indoklás: Kbt. 52. § (4) bek. b) pontja.
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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Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. (20335/2022)
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: Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10897988243
Postai cím: Park Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1223
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Baucsek Katalin
Telefon: +36 202576485
E-mail: drmkatalin@dremka.hu
Fax: +36 75417513
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hermanottointezet.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hermanottointezet.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: E-learning tananyagok (T-kat. és elsősegély) 2022
Hivatkozási szám: EKR001331172022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
80420000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
3000 fő, agrárszakképzésben résztvevő tanuló számára „T” kategóriás, ITM által akkreditált E-learning
tananyag és a közúti elsősegély tanfolyamot támogató E-learning tananyag (3000 db kuponkód). Részletes
leírás a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben található.
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:
19464 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
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A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
II . 2 . 7
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Kezdés dátuma
A következő helyett:
2022/09/30
Helyesen:
2022/10/20
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: 2022/09/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/09/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
VI . 3 . 9
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
Az ajánlat kötelező tartalma:
- Kbt. 66. § (5) bekezdés szerint felolvasólap a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokkal,
- Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat,
- Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont szerinti nyilatkozat,
- 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § és 17. § szerinti nyilatkozatok,
- Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat,
- Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat (nemleges is),
- referencia nyilatkozat/referencia igazolás.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.188

749

- Ajánlattevőnek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi
cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V.
törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját; a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k)
esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó
és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.
Ajánlattevő az űrlap formájában rendelkezésére bocsájtott nyilatkozatokat köteles az EKR-ben az űrlap
kitöltésével megtenni. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 71. § (6) bekezdését, 81. § (5) bekezdését, valamint
a 114/A. § (1)-(4) bekezdéseit, azonban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. A felhívás
és közbeszerzési dokumentumok ellentmondása esetén előbbi, a felhívás és jogszabály ellentmondása
esetén utóbbi irányadó. Nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és vonatkozó rendeletek irányadók.
Alkalmazott jog: magyar jog. Irányadó idő: Magyarországi helyi idő. Ajánlattevő az ajánlatban szakmai
ajánlat és pénzügyi ajánlat benyújtására is köteles EKR űrlap formájában. Amennyiben a szakmai ajánlat
nem felel meg a műszaki leírásnák vagy más közbeszerzési dokumentumnak, úgy az ajánlat érvénytelen. A
pénzügyi ajánlatban megajánlott egységáraknak tartalmazniuk kell a feladat megvalósításához szükséges
valamennyi költséget.
FAKSZ: dr. Baucsek Katalin (lajstromszám: 00348)
Helyesen:
Az ajánlat kötelező tartalma:
- Kbt. 66. § (5) bekezdés szerint felolvasólap a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokkal,
- Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat,
- Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont szerinti nyilatkozat,
- 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § és 17. § szerinti nyilatkozatok,
- Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat,
- Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat (nemleges is),
- referencia nyilatkozat/referencia igazolás.
- Ajánlattevőnek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi
cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V.
törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját; a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k)
esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó
és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.
Ajánlattevő az űrlap formájában rendelkezésére bocsájtott nyilatkozatokat köteles az EKR-ben az űrlap
kitöltésével megtenni. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 71. § (6) bekezdését, a 75. § (2) bekezdés e) pontját,
a 81. § (5) bekezdését, valamint a 114/A. § (1)-(4) bekezdéseit. A felhívás és közbeszerzési dokumentumok
ellentmondása esetén előbbi, a felhívás és jogszabály ellentmondása esetén utóbbi irányadó. Nem
szabályozott kérdésekben a Kbt. és vonatkozó rendeletek irányadók. Alkalmazott jog: magyar jog.
Irányadó idő: Magyarországi helyi idő. Ajánlattevő az ajánlatban szakmai ajánlat és pénzügyi ajánlat
benyújtására is köteles EKR űrlap formájában. Amennyiben a szakmai ajánlat nem felel meg a műszaki
leírásnák vagy más közbeszerzési dokumentumnak, úgy az ajánlat érvénytelen. A pénzügyi ajánlatban
megajánlott egységáraknak tartalmazniuk kell a feladat megvalósításához szükséges valamennyi
költséget.
FAKSZ: dr. Baucsek Katalin (lajstromszám: 00348)
Ajánaltkérő felhívja a figyelmet arra, hogy eredménytelenné kell nyilvánítani a közbeszerzési eljárást,
amennyiben az ajánlattételi határidő lejártáig nem érkezik be legalább 2 ajánlat.
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: 2022/09/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/09/30 (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 felhívással egyidejűleg módosításra kerül a szerződéstervezet is.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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KÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (20706/2022)
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: KÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosítószám: 15400499114
Postai cím: Fő Utca 170
Város: Kánya
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8667
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czaga János András
Telefon: +36 305940233
E-mail: czagaandras@gmail.com
Fax: +36 84525262
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Földutak stabilizálása Kánya községben
Hivatkozási szám: EKR001236992022
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:
Építőipari beruházás: Földutak stabilizálása Kánya községben tárgyú közbeszerzési eljárás.
A közbeszerzési eljárás keretében az alábbi építési beruházások valósulnak meg: Az építőipari
beruházás keretébenKánya 07/3, 012/4, 052, 0163, 1143/1, 0185/2 helyrajziszámú önkormányzati
tulajdonú külterületi földút összesen közel 2000 m hosszúságú szakaszának mechanikai stabilizációjára
és csapadékvíz elvezetésének kialakítására kerül sor. Az építőipari beruházás keretében az alábbi
tevékenységek megvalósítására kerül sor: 1. helyszín: 07/3 hrsz út Munka leírása: A Kánya 07/3 hrsz
külterületi földút 330 fm hosszúságú (50 m sárrázó, 280 m zúzottkő) szakaszának fejlesztése 3 méter
szélességben, valamint árok rendezése tervezett út rétegrendje: 0-50 m szakasz (sárrázó): Felépítmény:
- 4 cm AC 11 kopóréteg - 6 cm AC 11 kötőréteg Alépítmény: - 5 cm 0/22 zúzottkő - 30 cm M56 zúzottkő
- tömörített talaj 50-330 m zúzottköves szakasz: Felépítmény: - 5 cm 0/22 zúzottkő Alépítmény: - 30 cm
M56 zúzottkő - tömörített talaj 2. helyszín: 012/4 hrsz út Munka leírása: A Kánya 012/4 hrsz külterületi
földút 329 fm hosszúságú szakaszának fejlesztése 6 méterszélességben, továbbá mindkét oldalon 2-2
méter szélességű földpadka kialakítása és meglévő árok rendezése. tervezett út rétegrendje: - 5 cm
0/22 zúzottkő - 30 cm M56 zúzottkő - tömörített talaj A csapadékvíz elvezetés érdekében a padkáknál
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5 %, az út esetében 2,5 % oldalesést kell biztosítani. 3. helyszín: 052 hrsz út Munka leírása: A Kánya
052 hrsz külterületi földút 260 fm hosszúságú (50 m sárrázó, 210 m zúzottkő) szakaszának fejlesztése
3 méter szélességben tervezett út rétegrendje: 0-50 m szakasz (sárrázó): Felépítmény: - 4 cm AC 11
kopóréteg - 6 cm AC 11 kötőréteg Alépítmény: - 5 cm 0/22 zúzottkő - 30 cm M56 zúzottkő - geotextília
- tömörített talaj 50-260 m zúzottköves szakasz: Felépítmény: - 5 cm 0/22 zúzottkő Alépítmény: - 30 cm
M56 zúzottkő - tömörített talaj A csapadékvíz elvezetés érdekében az út esetében 2,5 % oldalesést kell
biztosítani. 4. helyszín: 0163 hrsz út Munka leírása: A Kánya 0163 hrsz külterületi földút 70 fm hosszúságú
szakaszának fejlesztése 3 méter szélességben tervezett út rétegrendje: - 5 cm 0/22 zúzottkő - 30 cm
M56 zúzottkő - tömörített talaj A csapadékvíz elvezetés érdekében az út esetében 2,5 % oldalesést
kell biztosítani. 5. helyszín: 1143/1 hrsz út Munka leírása: A Kánya 1143/1 hrsz külterületi földút 926
fm hosszúságú szakaszának fejlesztése 3 méter szélességben tervezett út rétegrendje: - 5 cm 0/22
zúzottkő - 30 cm M56 zúzottkő - tömörített talaj A csapadékvíz elvezetés érdekében az út esetében 2,5
% oldalesést kell biztosítani. 6. helyszín: 0185/2 hrsz út Munka leírása: A Kánya 0185/2 hrsz külterületi
földút 184 fm hosszúságú szakaszának fejlesztése 3 méter szélességben, valamint az útszakasznak
mindkét oldalán 1,5-1,5 méter szélességű földpadka kialakítása tervezett út rétegrendje: - 5 cm 0/22
zúzottkő - 30 cm M56 zúzottkő - tömörített talaj A csapadékvíz elvezetés érdekében a padkáknál 5 %,
az út esetében 2,5 % oldalesést kell biztosítani. A részletes feladatleírást, műszaki tervdokumetációkat
és az árazatlan költségvetést az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képező műszaki leírás
tartalmazza. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra
tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, 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.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
II . 2 . 7
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Kezdés dátuma
A következő helyett:
2022/10/03
Helyesen:
2022/11/10
Szakasz száma:
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. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/09/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/10/06 (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: 2022/09/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/10/06 (éééé/hh/nn)
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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:
Előzmény hirdetmény száma: 19200/2022.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Kórós Község Önkormányzata (20774/2022)
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: Kórós Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15334039102
Postai cím: Kossuth Lajos Út 40
Város: Kórós
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7841
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gotthár László
Telefon: +36 303994486
E-mail: polgarmester@koros.hu
Fax: +36 72279200
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://koros.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Kémes Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15331146202
Postai cím: Kossuth L. Utca 18.
Város: Kémes
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7843
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gotthár László
Telefon: +36 303994486
E-mail: polgarmester@koros.hu
Fax: +36 72279200
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Drávapiski Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15555173102
Postai cím: Fő Utca 2
Város: Drávapiski
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7843
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gotthár László
Telefon: +36 303994486
E-mail: polgarmester@koros.hu
Fax: +36 72279200
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
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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: Külterületi helyi közutak fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000884402022
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 db vállalkozási szerződés külterületi út felújításra.
A kivitelezés építési engedély nélkül végezhető tevékenység.
Az elvégzendő feladatok részletes mennyiségét a műszaki leírás, a tervek és az árazatlan költségvetési
kiírások tartalmazzák.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, tervben és költségvetési 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. Minden ilyen konkrét gyártmány, vagy típus esetén oda értendő a "vagy azzal
egyenértékű" kifejezés is, azaz 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:
19024 / 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:
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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: 2022/09/30 (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
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: 2022/09/30 (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.
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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: 19024/2022
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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Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet (20831/2022)
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: Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: 15367307208
Postai cím: Dr. Lumniczer Sándor Utca 10.
Város: Kapuvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9330
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vámosné Áder Anna Mária
Telefon: +36 96596501
E-mail: titkarsag@lumniczerkorhaz.hu
Fax: +36 96242224
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.lumniczerkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.lumniczerkorhaz.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szárazjég beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000035222022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
24111500-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi szerződés a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet 12 havi szükségletét biztosító szárazjég
szállítására
- 110.000 kg szárazjég szállítása az intézetnél alkalmazott speciális szénsavas ködfürdő kezelésekhez. A
szállítást heti 4 alkalommal kérjük ajánlatkérő székhelycímére, a szállításhoz szükséges szállítótartály vagy
konténer biztosításával, 2-10 kg-os kiszerelési egységekben, ajánlatkérő által biztosított ládákba történő
elhelyezéssel.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a termékek leszállítása, szállítási címre történő kiszállítása, raktárba
történő beszállítása.
A részletes specifikációt és követelményeket 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:
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/ (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)

V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
x A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (1) bekezdés alapján visszavonja az eljárást megindító felhívást.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (20520/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25776005244
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fülöp Dezső
Telefon: +36 301636744
E-mail: fulop.dezso@mav-hev.hu
Fax: +00 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mav-hev.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mav-hev.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gázüzemű villástargoncák beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000993922022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42415000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Új, 3,5 t teherbírású, gázüzemű villástargoncák (a továbbiakban: Eszköz) beszerzése (2 db + opciósan
további 1 db) 24 hónap időtartamban.
Folytatás a VI.3.9) pontból (További információk):
14. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésben foglaltak alapján a többletjótállás minőségi részszempont
esetében 24 hónapban határozza meg, azon legkedvezőbb szintet, amelyre és az annál még kedvezőbb
vállalásokra a maximális pontszámot adja.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
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V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
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:
Az előzmény hirdetmény száma: KÉ-19245/2022
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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Mezőpeterd Községi Önkormányzat (20821/2022)
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: Mezőpeterd Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15375249209
Postai cím: Petőfi Utca 19
Város: Mezőpeterd
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4118
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pap Miklós
Telefon: +36 703137872
E-mail: kmezopeterd@gmail.com
Fax: +36 54425495
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Egyedi szennyvíztisztító berendezések kiépítése
Hivatkozási szám: EKR001181832022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45252100-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Mezőpeterd Község Önkormányzata egyedi szennyvíztisztító berendezések kiépítését valósítja meg a
Vidékfejlesztési Program Egyedi szennyvízkezelés című, VP-6-7.2.1.2-16 kódszámú felhívás alapján.
A tervezett műtárgyak 114 lakótelken és 4 intézmény részére kerülnek elhelyezésre!
A rendszer célja az épületekből kijövő szennyvizek helyben történő összegyűjtése és egy komplett
biológiai műtárgyban történő megtisztítása, majd a tisztított szennyvíz szintén helyben, a talajba történő
elszivárogtatása.
A családiházas lakóingatlanokon elhelyezendő egyedi szennyvíztisztító kisberendezés típusa A.B.Clear 6.
Ezek a műtárgyak 6 LE (lakosegyenérték) szennyvíz kibocsájtásra méretezettek. Ezeknél a műtárgyaknál
nincs szükség durvaszűrős adagolóállomásra.
Intézmények, egyéb nagyobb lélekszámú forgalmat bonyolító ingatlanok (pl.: panzió) esetében 8-50 LE
méretezésű berendezés lett tervezve, az alábbiak szerint:
- Bástya Panzió és Étterem (129/2 hrsz.) - A.B.Clear 50 berendezés + 3 m3-es durvaszűrős adagolóállomás +
zsírfogó + 18 db GRAF S300 szivárogtató alagút + geotextília
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- Wellness Panzió (076 hrsz.) - A.B.Clear 20 berendezés + 3 m3-es durvaszűrős adagolóállomás + zsírfogó +
18 db GRAF S300 szivárogtató alagút + geotextília
- Kantin Söröző (157/2 hrsz.) - A.B.Clear 20 berendezés + 3 m3-es durvaszűrős adagolóállomás + zsírfogó +
18 db GRAF S300 szivárogtató alagút + geotextília
- Napköziotthonos óvoda (19 hrsz.) - A.B.Clear 8 berendezés + 1 m3-es durvaszűrős adagolóállomás +
zsírfogó + 10 db GRAF S300 szivárogtató alagút + geotextília
AK tájékoztatja az AT-ket, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatala Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főosztály Természetvédelmi Osztály szakhatósági állásfoglalását a kivitelező köteles betartani a
Mezőpeterd 076 hrszú
ingatlan vonatkozásában, miszerint
1. „Az érintett ingatlanokon megtelepedő, költő madárfajok egyedeinek biztonságát,
élettevékenységeinek zavartalanságát biztosítani kell.
2. A földmunkák végzése során a munkaárokba, gödrökbe eső kétéltűeket, hüllőket a betemetés előtt
össze kell gyűjteni és az érintett területhez legközelebb lévő vizes élőhelyre el kell szállítani.
3. A munkálatok során védett élőlény egyedének, illetve állományának veszélyeztetése esetén a
munkálatokat fel kell függeszteni, és haladéktalanul értesíteni kell a területileg illetékes természetvédelmi
őrt, aki a helyszínen a természeti értékek védelme érdekében a munkálatokat leállíthatja, valamint a
természetvédelmi hatóságútján további korlátozásokat tehet.
4. Az érintett földrészleteken folytatott tevékenységet a természeti értékek védelme mellett, károsítást
kizáró módon kell végezni”
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka részben engedélyköteles.
A teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció
tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/
vagy jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve
konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat
jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy
gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés
tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy
azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal
egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek
ajánlatában műszaki
dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását. A műszaki
dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat
a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb
tulajdonságokkal rendelkeznek.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás
meghatározásának módjáról 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,
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amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak az
ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy
magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a felek ennek megfelelően
helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait
megfelelően kell alkalmazni.
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:
18219 / 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: 2022/09/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/10/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
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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 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum,
helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/09/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/10/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A módosítás jogszabályi alapja: A Kbt. 52 § (4) bekezdés a) pontja, mivel az Ajánlatkérő a kiegészítő
tájékoztatást, annak ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő határidőben kérte, nem tudta az előírt
határidőben teljesíteni.
A felhívás hirdetmény száma: 18219/2022
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Orci Község Önkormányzata (20637/2022)
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: Orci Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15400217214
Postai cím: Petőfi Sándor Tér 2
Város: Orci
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7461
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Prisztács Éva
Telefon: +36 703137597
E-mail: orci@kapos-net.hu
Fax: +36 82317802
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.orci.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Orci 059. hrsz. földút felújítása
Hivatkozási szám: EKR001339732022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzési eljárás és szerződés tárgyának pontos megnevezése: „Orci 059. hrsz. földút felújítása a
VP-6-7.2.1.1-21. azonosítószámú pályázati felhívás alapján támogatást nyert 3297949634 azonosító számú
projekthez kapcsolódóan.”
Nyertes ajánlattevőnek el kell végeznie az Orci 059. hrsz. földút felújítását az alábbi tervezett szakaszon:
A tervezési szakasz eleje 0+000 km szelvény, vége a 2+487,43 kmsz. A részletes feladatokat a további
közbeszerzési dokumentumok műszaki dokumentumai tartalmazzák.
A megkötésre kerülő szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés.
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:
19430 / 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:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés mennyisége:
A következő helyett:
„Orci 059. hrsz. földút felújítása.” Nyertes ajánlattevőnek el kell végeznie az Orci 059. hrsz. földút felújítását
2.487,43 m hosszúságban az alábbi tervezett szakaszon: A tervezési szakasz eleje 0+000 km szelvény, vége
a 2+487,43 kmsz. A kivitelezés tartalmaz humusz eltávolítást 762 m3, vízszintes tereprendezést, különféle
földmunkákat és tükör készítést 52312 m2, padka rendezést 7462 m2, simító hengerelést 6745 m3, alap és
fedőréteg kialakítását különféle zúzott kövekből 5223 m3.
Keresztmetszeti kialakítás:
- Út szélessége: 6,00 m
- Padka szélessége: 1,50 - 1,50 m
- Burkolatok oldalesés: 3 %
- Padka oldalesése: 5 %
Pályaszerkezet kialakítása:
- 10 cm vtg M22 zúzottkő kiékelő réteg
- 25 cm vtg. M56 alapréteg
- Meglévő földmű
A részletes feladatokat és mennyiségeket a további közbeszerzési dokumentumok műszaki
dokumentumai tartalmazzák.
A megkötésre kerülő szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdésére tekintettel előírja, hogy bizonyos alapvető fontosságú
feladatokat maga a nyertes AT köteles elvégezni, ezeket a teljesítés során nem végezheti alvállalkozó. Ezen
feladatok az alábbiak:
- Padka rendezés,
- Útburkolat zúzottkő alap és zúzottkő burkolat készítése.
A fenti munkák a kivitelezés végeredménye szempontjából alapvető fontosságúak, valamint a logisztikai
folyamatok és a technológiai folyamtok egymásra épülése miatt nyertes AT köteles elvégezni ezeket a
feladatokat.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére figyelemmel, ajánlatkérő felhívja a figyelmet,
hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági
szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra,
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást,
a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés
mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Egyenértékű termékként Ajánlatkérő a műszaki
dokumentáció szerinti műszaki paraméterekben azonos, vagy abban jobb terméket fogadja el.
Egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia
kell (pl. gyártói katalógussal).
Tárgyi építési munka nem építési engedély köteles.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.188

769

Helyesen:
„Orci 059. hrsz. földút felújítása.”
Nyertes ajánlattevőnek el kell végeznie az Orci 059. hrsz. földút felújítását 2.487,43 m hosszúságban
az alábbi tervezett szakaszon: A tervezési szakasz eleje 0+000 km szelvény, vége a 2+487,43 kmsz. A
kivitelezés tartalmaz humusz eltávolítást 762 m3, vízszintes tereprendezést, különféle földmunkákat
és tükör készítést 64664 m2, padka rendezést 7462 m2, simító hengerelést 6745 m3, alap és fedőréteg
kialakítását különféle zúzott kövekből 5347 m3.
Keresztmetszeti kialakítás:
- Út szélessége: 6,00 m
- Padka szélessége: 1,50 - 1,50 m
- Burkolatok oldalesés: 3 %
- Padka oldalesése: 5 %
Pályaszerkezet kialakítása:
- 10 cm vtg M22 zúzottkő kiékelő réteg
- 25 cm vtg. M56 alapréteg
- Meglévő földmű
A részletes feladatokat és mennyiségeket a további közbeszerzési dokumentumok műszaki
dokumentumai tartalmazzák.
A megkötésre kerülő szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdésére tekintettel előírja, hogy bizonyos alapvető fontosságú
feladatokat maga a nyertes AT köteles elvégezni, ezeket a teljesítés során nem végezheti alvállalkozó. Ezen
feladatok az alábbiak:
- Padka rendezés,
- Útburkolat zúzott kő alap és zúzott kő burkolat készítése,
A fenti munkák a kivitelezés végeredménye szempontjából alapvető fontosságúak, valamint a logisztikai
folyamatok és a technológiai folyamtok egymásra épülése miatt nyertes AT köteles elvégezni ezeket a
feladatokat. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére figyelemmel, ajánlatkérő felhívja
a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása
szükségessé tette meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy
adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra
való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Egyenértékű termékként
Ajánlatkérő a műszaki dokumentáció szerinti műszaki paraméterekben azonos, vagy abban jobb terméket
fogadja el.
Egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia
kell (pl. gyártói katalógussal).
Tárgyi építési munka nem építési engedély köteles.
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 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/09/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/10/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
III . 1 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A következő helyett:
Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket
Helyesen:
Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket
Karakterkorlátozás okán a VI.3.9. pont folytatása:
16. Ajánlatkérő - a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 30.§(4)bek alapján - felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a
műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételét és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg. A szigorúbban meghatározott alkalmassági követelmény: M.1. és M.2. pont.
17. Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy tárgyi eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait az
idevonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzés lefolytatása céljából és
határidőig kezeli.
18. A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., valamint a 322/2015.
(X.30.), a 424/2017. (XII.19.), és a 321/2015. (X.30.) Korm. r.-ek előírásait kell figyelembe venni.
19. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Majer István 00496 majeristvan@gmail.hu
20. Ajánlatkérő az EKR-ben közétett közbeszerzési dokumentumokat módosítja az alábbiak szerint
(tájékoztató jelleggel, részletek az EKR-ben)
1. Új dokumentumként az EKR rendszerbe csatolásra került a földtömeg számítás.
2. Az árazatlan költségvetésben:
2. sz. tétel, ÉNGy kód 21-004-0015416, 24622 m2-re változott
3. sz. tétel, ÉNGy kód 21-006-0016124, 15420 m2-re változott
4. sz. tétel, ÉNGy kód 21-004-0015663, 24622 m2-re változott
8. sz. tétel, ÉNGy kód 61-002-2641662, 3855 m3-re változott.
A részletes és tételes módosított árazatlan költségvetés az EKR rendszerbe csatolásra került.
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: 2022/09/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/10/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
VI . 3 . 9
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.81.§(4)-(5) bekezdését.
2. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek e) pontját.
3. Az ajánlatkérő formai kötöttségként előírja a PDF, valamint az árazott költségvetések esetén XLS/XLSX
fájlformátum alkalmazását.
4. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, továbbá az ajánlatban nyilatkozni szükséges a
Kbt.66.§(2)bek. szerint. Az ajánlatban a rendelkezésre bocsátott költségvetés árazott benyújtása szükséges
cégszerűen aláírtan .pdf és azzal megegyező xls/xlsx formátumban. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy
az aláírt árazott költségvetés hiánya olyan jelentős hiányosságnak tekinthető, ami nem hiánypótolható. Az
ajánlathoz csatolni kell a nyilatkozatot aláíró(k) cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányá(ai)t, vagy
a 2006. évi V.tv. szerinti ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját/mintáit is. A
benyújtandó iratok teljes jegyzékét a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő (közös ajánlattevő) nyilatkozatát a Kbt.66.§(6)bek a) b) pontja
vonatkozásában nemleges esetben is.
6. Cégnek minősülő AT-nek, a Kbt.65.§(7)bek szerinti szervezetnek, egyszerű másolatban benyújtandó:
a hiteles aláírási címpéldányá(ai)t, vagy a 2006. évi V. tv. szerinti ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos
által ellenjegyzett aláírás mintáját/mintáit is., és – adott esetben – dokumentációban előírtak szerinti
meghatalmazást.
7. Az Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési
eljárás. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. Kr. 13.§-a értelmében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
8. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy minden szükséges információval rendelkezik a
dokumentációban előírt feladatok teljesítéséhez, és a megajánlott ajánlati árból a feladat teljeskörűen és
minden előírásnak megfelelően kivitelezhető.
8. Üzleti titok a Kbt.44.§ és a 424/2017. Kr.11.§(4)bek foglaltaknak szerint.
9. Ajánlattevő az ajánlatban nyilatkozni köteles, hogy nyertessége esetén (közös ajánlattétel esetén
legalább az egyik közös Ajánlattevő) legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási
szerződést köt, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti a megkötendő szerződés időtartamával
megegyező érvényességi időre a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 26.§-ában előírt All Risk típusú teljes körű,
kizárások nélküli kivitelezői összkockázatú (CAR) építés-és szerelésbiztosítással, melynek mértéke legalább
20 millió Ft/káresemény és legalább 40 millió Ft/biztosítási időszak(szerződéskötési feltétel). Ha a nyertes
ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt felelősségbiztosítással azt ajánlatkérő
a szerződéskötéstől való visszalépésként értékeli a Kbt.131.§(4)bek alapján, amely esetben ajánlatkérő a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést. A biztosításnak érvényben kell maradnia a
sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő legalább 30 napig.

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.188

772

10. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles, hogy nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés
időpontjára szerepelni fog a 191/2009. (IX.15) Kr. szerinti, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által
vezetett építőipari kivitelezés végzésére jogosult cégek nyilvántartásában(szerződéskötési feltétel). Ha
nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem szerepel az előírt nyilvántartásban, azt ajánlatkérő
a szerződéskötéstől való visszalépésként értékeli a Kbt.131.§(4)bek alapján, amely esetben ajánlatkérő a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.
11. Szakmai ajánlat:
- Az ajánlati árat a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott árazatlan költségvetés
kitöltésével és ajánlatba csatolásával kell alátámasztani. A kiadott költségvetés kizárólag a jelen eljárásban
adott kiegészítő tájékoztatás során történt módosítások, pontosítások alapján egészíthető ki, vagy
pontosítható!
- A szakember szakmai tapasztalatára vonatkozó megajánlás alátámasztása során a megajánlott
szakember neve és az értékelési szempontra tett vállalást tartalmazó nyilatkozat nem hiánypótoltatható,
az értékelési szempontra tett vállalást alátámasztó egyéb dokumentumok tekintetében Ajánlatkérő a
Kbt.71.§ rendelkezései szerint bocsáthat ki hiánypótlást.
12. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt.71. §-a alapján biztosítja, de a Kbt.71.§(6)bek alapján
ajánlatkérő 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.
13. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.114.§(11)bek foglaltakat.
14. Ajánlatkérő 2022.09.20. napján 10:00 órakor helyszíni bejárásra lehetőséget biztosít a további
közbeszerzési dokumentumokban leírtak szerint. Ajánlatkérő konzultációt nem tart.
15. Ajánlatkérő 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
összegzésben megjelölte.
16. Ajánlatkérő - a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 30.§(4)bek alapján - felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a
műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételét és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg. A szigorúbban meghatározott alkalmassági követelmény: M.1. és M.2. pont.
17. Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy tárgyi eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait az
idevonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzés lefolytatása céljából és
határidőig kezeli.
18. A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., valamint a 322/2015.
(X.30.), a 424/2017. (XII.19.), és a 321/2015. (X.30.) Korm. r.-ek előírásait kell figyelembe venni.
19. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Majer István 00496 majeristvan@gmail.hu
Helyesen:
1. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.81.§(4)-(5) bekezdését.
2. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek e) pontját.
3. Az ajánlatkérő formai kötöttségként előírja a PDF, valamint az árazott költségvetések esetén XLS/XLSX
fájlformátum alkalmazását.
4. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, továbbá az ajánlatban nyilatkozni szükséges a
Kbt.66.§(2)bek. szerint. Az ajánlatban a rendelkezésre bocsátott költségvetés árazott benyújtása szükséges
cégszerűen aláírtan .pdf és azzal megegyező xls/xlsx formátumban. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy
az aláírt árazott költségvetés hiánya olyan jelentős hiányosságnak tekinthető, ami nem hiánypótolható. Az
ajánlathoz csatolni kell a nyilatkozatot aláíró(k) cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányá(ai)t, vagy
a 2006. évi V.tv. szerinti ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját/mintáit is. A
benyújtandó iratok teljes jegyzékét a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő (közös ajánlattevő) nyilatkozatát a Kbt.66.§(6)bek a) b) pontja
vonatkozásában nemleges esetben is.
6. Cégnek minősülő AT-nek, a Kbt.65.§(7)bek szerinti szervezetnek, egyszerű másolatban benyújtandó:
a hiteles aláírási címpéldányá(ai)t, vagy a 2006. évi V. tv. szerinti ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos
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által ellenjegyzett aláírás mintáját/mintáit is., és – adott esetben – dokumentációban előírtak szerinti
meghatalmazást.
7. Az Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési
eljárás. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. Kr. 13.§-a értelmében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
8. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy minden szükséges információval rendelkezik a
dokumentációban előírt feladatok teljesítéséhez, és a megajánlott ajánlati árból a feladat teljeskörűen és
minden előírásnak megfelelően kivitelezhető.
8. Üzleti titok a Kbt.44.§ és a 424/2017. Kr.11.§(4)bek foglaltaknak szerint.
9. Ajánlattevő az ajánlatban nyilatkozni köteles, hogy nyertessége esetén (közös ajánlattétel esetén
legalább az egyik közös Ajánlattevő) legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási
szerződést köt, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti a megkötendő szerződés időtartamával
megegyező érvényességi időre a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 26.§-ában előírt All Risk típusú teljes körű,
kizárások nélküli kivitelezői összkockázatú (CAR) építés-és szerelésbiztosítással, melynek mértéke legalább
20 millió Ft/káresemény és legalább 40 millió Ft/biztosítási időszak(szerződéskötési feltétel). Ha a nyertes
ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt felelősségbiztosítással azt ajánlatkérő
a szerződéskötéstől való visszalépésként értékeli a Kbt.131.§(4)bek alapján, amely esetben ajánlatkérő a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést. A biztosításnak érvényben kell maradnia a
sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő legalább 30 napig.
10. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles, hogy nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés
időpontjára szerepelni fog a 191/2009. (IX.15) Kr. szerinti, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által
vezetett építőipari kivitelezés végzésére jogosult cégek nyilvántartásában(szerződéskötési feltétel). Ha
nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem szerepel az előírt nyilvántartásban, azt ajánlatkérő
a szerződéskötéstől való visszalépésként értékeli a Kbt.131.§(4)bek alapján, amely esetben ajánlatkérő a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.
11. Szakmai ajánlat:
- Az ajánlati árat a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott árazatlan költségvetés
kitöltésével és ajánlatba csatolásával kell alátámasztani. A kiadott költségvetés kizárólag a jelen eljárásban
adott kiegészítő tájékoztatás során történt módosítások, pontosítások alapján egészíthető ki, vagy
pontosítható!
- A szakember szakmai tapasztalatára vonatkozó megajánlás alátámasztása során a megajánlott
szakember neve és az értékelési szempontra tett vállalást tartalmazó nyilatkozat nem hiánypótoltatható,
az értékelési szempontra tett vállalást alátámasztó egyéb dokumentumok tekintetében Ajánlatkérő a
Kbt.71.§ rendelkezései szerint bocsáthat ki hiánypótlást.
12. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt.71. §-a alapján biztosítja, de a Kbt.71.§(6)bek alapján
ajánlatkérő 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.
13. Az Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bek. foglaltakat.
Ha az AT , valamint az AT által igénybe vett alvállalkozó, kapacitást nyújtó szerv valamilyen okból a
céginformációs szolgálat honlapján elérhető beszámolóval nem rendelkezik vagy annak adataiból
a Kbt. 114.§ (11) szerinti feltétel nem megismerhető, az AK által előírt időszak tekintetében, AT
ajánlatában nyilatkoznia kell a saját/alvállalkozó igénybevétele esetén az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozó/az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő igénybevétele esetén e gazdasági
szereplő 2021. évi teljes nettó árbevételéről.
14. Ajánlatkérő 2022.09.20. napján 10:00 órakor helyszíni bejárásra lehetőséget biztosít a további
közbeszerzési dokumentumokban leírtak szerint. Ajánlatkérő konzultációt nem tart.
15. Ajánlatkérő 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
összegzésben megjelölte.
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Karakterkorlátozás okán folytatás a III.1.2. pontban
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Pécsi Tankerületi Központ (20531/2022)
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: Pécsi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: 15835358202
Postai cím: Színház Tér 2
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fenyősi László
Telefon: +36 72795217
E-mail: laszlo.fenyosi@kk.gov.hu
Fax: +36 72795217
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kk.gov.hu/pecs
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Pellérdi Általános Iskola eszközbeszerzése
Hivatkozási szám: EKR001174052022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39160000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Pécsi Tankerületi Központ a Pellérdi Általános Iskola tagintézménye részére a EFOP-4.1.2-17-2017-00022
azonosítószámú pályázat keretében különböző, a működéséhez szükséges eszközöket kíván beszerezni.
Valamennyi érsz vonatkozásában nyertes ajánlattevő kötelezettsége a megajánlott áruk teljesítési
helyszínre való szállítása, berakodása az iskola épületébe az AK által a szállításkor megjelölt helyre, és
üzembe helyezése (amely termékeknél értelmezhető), a 2. rész esetén a bútorok beépítése.
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:
19206 / 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:
II . 2 . 4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés mennyisége:
A következő helyett:
Ajánlatkérő az alábbi bútorokat kívánja beszerezni:
10 db Öltözői/folyosói pad bükkfából 150x38x46 cm
4 db Íves, kül- és beltéri tömörfa pad, teljes, lécezett fenék- és háttámasszal 150x75x97 cm
15 db 2 személyes csővázas asztal, laminált tető ABS éllel, 40 mm-es vázzal (5. korcsoportos)
15 db 2 személyes csővázas asztal, laminált tető ABS éllel, 40 mm-es vázzal (6. korcsoportos)
40 db 1 személyes csővázas asztal, laminált tető ABS éllel, 40 mm-es vázzal (4. korcsoportos)
40 db 1 személyes csővázas asztal, laminált tető ABS éllel, 40 mm-es vázzal (5. korcsoportos)
7 db Oldalszekrényes íróasztal, munkafelület ABS éllel 120x60x76 cm
15 db Kétszemélyes kétoldalt zárható fiókos és oldalszekrényes asztal 90x90x76 cm
1 db Íróasztal 130x75x76 cm
18 db Fenyőfa étkezőasztal 120x80x76 cm
7 db Rakásolható csővázas szék, kárpitozott üléssel és háttámlával
40 db Rakásolható csővázas szék, kárpitozott üléssel és háttámlával (4. korcsoportos)
70 db Rakásolható csővázas szék, kárpitozott üléssel és háttámlával (5. korcsoportos)
30 db Rakásolható csővázas szék, kárpitozott üléssel és háttámlával (6. korcsoportos)
1 db Ovális tárgyalóasztal króm vázzal 180x100x76
108 db Rakásolható oválcsővázas szék, laminoDUR elöl hajlított ülés, ívelt háttámla
1 db Gázliftes forgószék, dönthető magas háttámla
30 db Favázas szék, kárpitozott üléssel, kárpitbetétes, magas háttámlával
10 db Polcos nyitott szekrény 80x43x82 cm
4 db Nyílóajtós polcos szekrény 80x43x82 cm
14 db Szekrénylábazat 19. és 20. tételhez
4 db Egyajtós akasztós magas szekrény 60x42x193 cm
10 db Hatajtós polcos magas szekrény 80x42x193 cm
2 db Alul ajtós, felül nyitott polcos magas szekrény 80x42x193 cm
6 db Alul és felül ajtós, középen polcos magas szekrény 80x42x193 cm
6 db Egyajtós 4 polcos dossziétároló magas szekrény 60x42x193 cm
4 db Kétajtós 4 polcos dossziétároló magas szekrény 80x42x193 cm
2 db Kétajtós konyhasz. egymedencés-csepptálcás mosogatóval, hideg-m. csappal és szifonnal 90x60x85
cm
4 db Egyajtós felső konyhaszekrény 60x30x60 cm
2 db Kétajtós felső konyhaszekrény 90x30x60 cm
4 db Egyajtós alsó konyhaszekrény 60x60x85 cm
2 db Kétajtós alsó konyhaszekrény 90x60x85 cm
8 db Óvodai/tanulói falifogas 100x10x2 cm
12 db Falifogas 6 db kalaptartós akasztóval 120x25x2 cm
2 db Sorolható, tűzhető paraván kezdő elem 2 oszloppal 200x180 cm
2 db Sorolható, tűzhető paraván soroló elem 1 oszloppal 200x180 cm
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2 db Kulcstároló szekrény 66x8x110 cm
30 Magas fényzárású függöny konfekcionálás nélkül 1fm
1 db 180x180 cm szövetes, állványos matt fehér vetítővászon
1 db 240x189 cm szövetes, fali rolós, matt fehér vetítővászon
A megadott méretek tájékoztató jellegűek, attól 10% eltérés megengedett.
Helyesen:
Ajánlatkérő az alábbi bútorokat kívánja beszerezni:
10 db Öltözői/folyosói pad bükkfából 150x38x46 cm
4 db Íves, kül- és beltéri tömörfa pad, teljes, lécezett fenék- és háttámasszal 150x75x97 cm
15 db 2 személyes csővázas asztal, laminált tető ABS éllel, 40 mm-es vázzal (5. korcsoportos)
15 db 2 személyes csővázas asztal, laminált tető ABS éllel, 40 mm-es vázzal (6. korcsoportos)
40 db 1 személyes csővázas asztal, laminált tető ABS éllel, 40 mm-es vázzal (4. korcsoportos)
40 db 1 személyes csővázas asztal, laminált tető ABS éllel, 40 mm-es vázzal (5. korcsoportos)
7 db Oldalszekrényes íróasztal, munkafelület ABS éllel 120x60x76 cm
15 db Kétszemélyes kétoldalt zárható fiókos és oldalszekrényes asztal 90x90x76 cm
1 db Íróasztal 130x75x76 cm
18 db Fenyőfa étkezőasztal 120x80x76 cm
7 db Rakásolható csővázas szék, kárpitozott üléssel és háttámlával
40 db Rakásolható csővázas szék, üléssel és háttámlával (4. korcsoportos)
70 db Rakásolható csővázas szék, üléssel és háttámlával (5. korcsoportos)
30 db Rakásolható csővázas szék, üléssel és háttámlával (6. korcsoportos)
1 db Ovális tárgyalóasztal króm vázzal 180x100x76
108 db Rakásolható oválcsővázas szék, elöl hajlított ülés, ívelt háttámla
1 db Gázliftes forgószék, dönthető magas háttámla
30 db Favázas szék, kárpitozott üléssel, kárpitbetétes, magas háttámlával
10 db Polcos nyitott szekrény 80x43x82 cm
4 db Nyílóajtós polcos szekrény 80x43x82 cm
14 db Szekrénylábazat 19. és 20. tételhez
4 db Egyajtós akasztós magas szekrény 60x42x193 cm
10 db Hatajtós polcos magas szekrény 80x42x193 cm
2 db Alul ajtós, felül nyitott polcos magas szekrény 80x42x193 cm
6 db Alul és felül ajtós, középen polcos magas szekrény 80x42x193 cm
6 db Egyajtós 4 polcos dossziétároló magas szekrény 60x42x193 cm
4 db Kétajtós 4 polcos dossziétároló magas szekrény 80x42x193 cm
2 db Kétajtós konyhasz. egymedencés-csepptálcás mosogatóval, hideg-m. csappal és szifonnal 90x60x85
cm
4 db Egyajtós felső konyhaszekrény 60x30x60 cm
2 db Kétajtós felső konyhaszekrény 90x30x60 cm
4 db Egyajtós alsó konyhaszekrény 60x60x85 cm
2 db Kétajtós alsó konyhaszekrény 90x60x85 cm
8 db Óvodai/tanulói falifogas 100x10x2 cm
12 db Falifogas 6 db kalaptartós akasztóval 120x25x2 cm
2 db Sorolható, tűzhető paraván kezdő elem 2 oszloppal 200x180 cm
2 db Sorolható, tűzhető paraván soroló elem 1 oszloppal 200x180 cm
2 db Kulcstároló szekrény 66x8x110 cm
30 Magas fényzárású függöny konfekcionálás nélkül 1fm
1 db 180x180 cm szövetes, állványos matt fehér vetítővászon
1 db 240x189 cm szövetes, fali rolós, matt fehér vetítővászon
A megadott méretek tájékoztató jellegűek, attól 10% eltérés megengedett.
Szakasz száma:
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. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/09/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/10/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
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: 2022/09/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/10/04 (éééé/hh/nn)
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Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a fentieken kívül az árazatlan költségvetést javította az 1. rész vonatkozásában, melyet az
1. sz kiegészítő tájékoztatás megküldésével egyidejűleg már rendelkezésre bocsátott, egyebekben a
közbeszerzési dokumentumok nem módosultak.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Sajó Lakópark Korlátolt Felelősségű Társaság (20895/2022)
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: Sajó Lakópark Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26678247205
Postai cím: Rákóczi Út 40
Város: Sajókeresztúr
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3791
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kollár Miklós
Telefon: +36 46527280
E-mail: polgarmester@sajokeresztur.hu
Fax: +36 46527280
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Sajókeresztúr 03/27 hrsz-ú ingatlanon munkásszálló
Hivatkozási szám: EKR001215252022
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:
„Sajókeresztúr 03/27 hrsz-ú ingatlanon munkásszálló és portaépületek építése” a műszaki
dokumentációban leírt részletek műszaki paraméterek alapján.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása

780

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.188

781

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. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Miniszterelnökség által üzemeltetett Elektronikus Közbeszerzési
Rendszerben (EKR) folytatja le a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.) rendelkezéseinek megfelelően.
Ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy
végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció – ha az EKR-ből más nem következik –
elektronikus úton, az EKR-ben történik. Az ajánlatot az EKR által biztosított űrlapok kivételével olvasható
és nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani, a költségvetést *.xls, formátumban is be kell
nyújtani.
2. Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont szerint értékeli [Kbt. 76.§ (2)
bekezdés c) pont]. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó határa: 0 pont, felső határa: 10 pont. Az értékelés módszerének részletes ismertetését a
dokumentáció tartalmazza.
3. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a tárgyi eljárásban irányadó Nemzeti Építőipari Felügyeleti
és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoringés Adatszolgáltató Rendszerről szóló 707/2021. (XII. 5.) Korm. rendelet. Kérjük ennek szíves
figyelembevételét. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy az Üvegkapu használatára
vonatkozó követelményeket megismerte.
4. A közbeszerzési eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem
teszi lehetővé a magyar helyett más nyelv használatát.
5. Irányadó idő: aktuális magyarországi idő.
6. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés hatálybalépésének időpontjára az legalább 150
000 000 HUF/év vagy legalább 75 000 000 HUF/káresemény mértékű, minimálisan a műszaki átadásátvételi eljárás lezárásának időpontjáig terjedő időtartamú építés- és szerelési (C.A.R. típusú vagy azzal
egyenértékű) biztosítást kötni vagy meglévő ilyen biztosítását kiterjeszteni a vállalkozási szerződésben
meghatározott teljesítési helyszínre.
7. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
8. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5)-ben foglaltakat.
9. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Némethi Péter
(lajstromszám: 00698).
10. Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében biztosítja a helyszíni bejárás lehetőségét.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a helyszíni bejárás során konzultációra nem biztosít lehetőséget,
kiegészítő tájékoztatást nem nyújt; elsődlegesen arra szolgál, hogy ajánlattevők fel tudják mérni az építési
helyszín megközelíthetőségével kapcsolatos adottságokat. Ajánlattevők a helyszíni bejárás során szerzett
tapasztalatok alapján írásban kiegészítő tájékoztatás-kéréssel fordulhatnak az ajánlatkérőhöz.
A helyszíni bejárás időpontja: 2022. szeptember hó 16. napján 09,00 óra; találkozó helye: Ajánlatkérő
székhelye kapcs. tartó: Kollár Miklós
11. További részletes információk a dokumentációban, szerződéstervezetben.
12. Üzleti titok: Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdés; EKRr. 11. § (4) bekezdés.
13. Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét
ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi; a Kbt. 143. § (2)-(3) bekezdése szerinti ügyletekről ajánlatkérőt
haladéktalanul értesíti.
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14. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról
szóló megállapodást, amely kijelöli azon ajánlattevőt, aki a Közös ajánlattevőket az eljárás során
képviseli, a nevükben hatályos jognyilatkozatot tehet; rögzítve, hogy a közös ajánlattevők képviseletére
jogosult gazdasági szereplő az eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok
megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
15. Az ajánlatban csatolni kell gazdasági társasági formában működő ajánlattevő részéről azon
cégjegyzésre jogosult képviselőjének a 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti hiteles cégaláírási nyilatkozatát
(közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát), illetve ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos
által ellenjegyzett aláírás-mintáját, aki az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláírja, vagy aláírásukra
meghatalmazást ad.
16. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerint (nemleges nyilatkozat
is benyújtandó).
17. Az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása
esetében ajánlatkérő nem korlátozza az újabb hiánypótlás elrendelését.
18. Ajánlatkérő nem biztosít tartalékkeretet.
19. Amennyiben az Ajánlattevő a ”szakember” értékelési részszempontok vonatkozásában 0 értéknél
nagyobb ”többlet” szakmai gyakorlatot ajánl meg, az Ajánlathoz csatolni kell: - a bemutatott
szakemberekről szóló nyilatkozatot. - a szakemberektől származó, képzettségét, szakmai tapasztalatát,
gyakorlatát bemutató, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot úgy, hogy az önéletrajznak tartalmaznia
kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen az
adott szakember által ellátott tevékenység ismertetését, - a tevékenység kezdő és befejező idejét (év,
hónap, nap), olyan részletezettséggel, amely alapján a felolvasólapon megajánlott érték egyértelműen
alátámasztható.
20 Ajánlattevők az ajánlatuk részeként kötelesek műszaki-szakmai organizációs tervet benyújtani a
közbeszerzési dokumentációban előírt részletesség és tartalmai elemek alapján műszaki ajánlat címén.
21. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzési dokumentáció és a Kbt. előírásai az
irányadóak.
Helyesen:
1. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Miniszterelnökség által üzemeltetett Elektronikus Közbeszerzési
Rendszerben (EKR) folytatja le a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.) rendelkezéseinek megfelelően.
Ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy
végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció – ha az EKR-ből más nem következik –
elektronikus úton, az EKR-ben történik. Az ajánlatot az EKR által biztosított űrlapok kivételével olvasható
és nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani, a költségvetést *.xls, formátumban is be kell
nyújtani.
2. Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont szerint értékeli [Kbt. 76.§ (2)
bekezdés c) pont]. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó határa: 0 pont, felső határa: 10 pont. Az értékelés módszerének részletes ismertetését a
dokumentáció tartalmazza.
3. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a tárgyi eljárásban irányadó Nemzeti Építőipari Felügyeleti
és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoringés Adatszolgáltató Rendszerről szóló 707/2021. (XII. 5.) Korm. rendelet. Kérjük ennek szíves
figyelembevételét. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy az Üvegkapu használatára
vonatkozó követelményeket megismerte.
4. A közbeszerzési eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem
teszi lehetővé a magyar helyett más nyelv használatát.
5. Irányadó idő: aktuális magyarországi idő.
6. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés hatálybalépésének időpontjára az legalább 150
000 000 HUF/év vagy legalább 75 000 000 HUF/káresemény mértékű, minimálisan a műszaki átadásátvételi eljárás lezárásának időpontjáig terjedő időtartamú építés- és szerelési (C.A.R. típusú vagy azzal
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egyenértékű) biztosítást kötni vagy meglévő ilyen biztosítását kiterjeszteni a vállalkozási szerződésben
meghatározott teljesítési helyszínre.
7. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
8. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5)-ben foglaltakat.
9. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Némethi Péter
(lajstromszám: 00698).
10. Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében biztosítja a helyszíni bejárás lehetőségét.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a helyszíni bejárás során konzultációra nem biztosít lehetőséget,
kiegészítő tájékoztatást nem nyújt; elsődlegesen arra szolgál, hogy ajánlattevők fel tudják mérni az építési
helyszín megközelíthetőségével kapcsolatos adottságokat. Ajánlattevők a helyszíni bejárás során szerzett
tapasztalatok alapján írásban kiegészítő tájékoztatás-kéréssel fordulhatnak az ajánlatkérőhöz.
A helyszíni bejárás időpontja: 2022. szeptember hó 16. napján 09,00 óra; találkozó helye: Ajánlatkérő
székhelye kapcs. tartó: Kollár Miklós
11. További részletes információk a dokumentációban, szerződéstervezetben.
12. Üzleti titok: Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdés; EKRr. 11. § (4) bekezdés.
13. Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét
ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi; a Kbt. 143. § (2)-(3) bekezdése szerinti ügyletekről ajánlatkérőt
haladéktalanul értesíti.
14. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról
szóló megállapodást, amely kijelöli azon ajánlattevőt, aki a Közös ajánlattevőket az eljárás során
képviseli, a nevükben hatályos jognyilatkozatot tehet; rögzítve, hogy a közös ajánlattevők képviseletére
jogosult gazdasági szereplő az eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok
megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
15. Az ajánlatban csatolni kell gazdasági társasági formában működő ajánlattevő részéről azon
cégjegyzésre jogosult képviselőjének a 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti hiteles cégaláírási nyilatkozatát
(közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát), illetve ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos
által ellenjegyzett aláírás-mintáját, aki az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláírja, vagy aláírásukra
meghatalmazást ad.
16. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerint (nemleges nyilatkozat
is benyújtandó).
17. Az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása
esetében ajánlatkérő nem korlátozza az újabb hiánypótlás elrendelését.
18. Ajánlatkérő nem biztosít tartalékkeretet.
19. Amennyiben az Ajánlattevő a ”szakember” értékelési részszempontok vonatkozásában 0 értéknél
nagyobb ”többlet” szakmai gyakorlatot ajánl meg, az Ajánlathoz csatolni kell: - a bemutatott
szakemberekről szóló nyilatkozatot. - a szakemberektől származó, képzettségét, szakmai tapasztalatát,
gyakorlatát bemutató, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot úgy, hogy az önéletrajznak tartalmaznia
kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen az
adott szakember által ellátott tevékenység ismertetését, - a tevékenység kezdő és befejező idejét (év,
hónap, nap), olyan részletezettséggel, amely alapján a felolvasólapon megajánlott érték egyértelműen
alátámasztható.
20. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzési dokumentáció és a Kbt. előírásai az
irányadóak.
21. Jelen módosítás során az árazatlan költségvetés egyes tételei több alrészletre kerültek bontásra,
valamint az ajánlattételi határidő módosul, törlésre került az organizációs terv, egyéb közbeszerzési
dokumentumok nem módosultak.
22. Eljárást megindító felhívás száma: 17317/2022
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
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A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/09/27 (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 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: 2022/09/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/10/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
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A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház (20827/2022)
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: 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): www.kmmk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Idegsebészeti szakmai anyagok, implantátumok 2022.
Hivatkozási szám: EKR000836342022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
LA25-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Határidős adásvételi szerződés keretében idegsebészeti szakmai anyagok, implantátumok beszerzése a
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház részére 10 részben az alábbiak szerint:
1. rész: Mono és poliszegmentális hátsó háti-ágyéki gerincrögzítő rudas-csavaros rendszer degeneratív
és traumás esetek ellátására 3 tételben 84 darab (a továbbiakban: db) mennyiségben (konszignációs
mennyiség: 30 db),
2. rész: Nyaki fixációs eszközök I. 4 tételben 34 db mennyiségben (konszignációs mennyiség: 1. tételből
méretenként 1-1 db, a többi tételből összesen 46 db),
3. rész: Nyaki fixációs eszközök II. 2 tételben 10 db mennyiségben (konszignációs mennyiség: 1. tételből 5,
6, 7, 8-as magasság méretűből 2-2 db, 2. tételből 6, 7, 8 magasság méretűből 1-1 db),
4. rész: Külső kamrai drain 2 tételben 70 db mennyiségben (ebben a részben nem kell konszignációs
raktárat biztosítani),
5. rész: Ventriculo-peritonealis shunt 1. 3 tételben 6 db mennyiségben (konszignációs mennyiség: 6 db),
6. rész: Minimalisan invazív gerincsebészeti beavatkozások: csavar – rúd – torony 5 tételben 335 db
mennyiségben (ebben a részben nem kell konszignációs raktárat biztosítani),

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.188

787

7. rész: Csigolyaközti blokk – intervertebralis cage 2 tételben 7 db mennyiségben (konszignációs
mennyiség: 1. tételből legalább 8 féle méretből méretenként 1-1 db, 2. tételből legalább 8 féle méretből
méretenként 2-2 db),
8. rész: Aneurysma klippek 15 tételben 15 db mennyiségben (ebben a részben nem kell konszignációs
raktárat biztosítani),
9. rész: HALO rendszer 1 tételben 4 db mennyiségben (konszignációs mennyiség: S - 1db, M - 2db, L - 1db),
10. rész: Nyaki fixációs eszközök III. 2 tételben 4 db mennyiségben (konszignációs mennyiség: 1. tételből 5,
6, 7, 8-as magasság méretűből 2-2 db, 2. tételből 6, 7, 8 magasság méretűből 1-1 db).
A fenti mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi igényét fedezik. Ajánlatkérő az adott rész tekintetében megjelölt
mennyiségek tekintetében (termékenként) +30% mértékű mennyiségi eltérést jogosult egyoldalúan
érvényesíteni a szerződés időbeli hatálya alatt. Amennyiben a mennyiségi eltérés eredményeként a
megjelölt mennyiség értékében nem egész szám keletkezik, Ajánlatkérő a kerekítés általános szabályai
szerint jár el.
Azon részekben, amelyeknél Ajánlatkérő konszignációs mennyiséget jelölt meg, ott konszignációs raktár
biztosítása szükséges.
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:
18198 / 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:
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Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/09/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/10/04 (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: 2022/09/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/10/04 (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 4. kiegészítő tájékoztatásban foglaltak szerint a 4. részben, továbbá az 1. és 6. részekben is
pontosítja a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott ár-szakmai táblázatot.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
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________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (18573/2022)
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: 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: Knitzky Laura
Telefon: +36 209434064
E-mail: lknitzky@fotav.hu
Fax: +36 14636538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.budapestikozmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.budapestikozmuvek.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Eseti építés-szerelési munkák
Hivatkozási szám: EKR000171612022
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45300000-0
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: Eseti építés-szerelési munkák
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45300000-0

További tárgyak:
45400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés helye: BKM Nonprofit Zrt. ingatlanjai
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: BKM Nonprofit Zrt. ingatlanjain és telephelyein eseti jellegű szakipari,
épületgépészeti, elektromos (erős- és gyengeáram) építési-szerelési, kivitelezési, átalakítási, korszerűsítési
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munkák a szükséges anyagok biztosításával vállalkozási keretszerződés keretében. Keretösszeg: nettó
299.000.000,- Ft. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget.
A BKM Nonprofit Zrt. székhelyén és telephelyein, általa használt, bérelt, tulajdonolt ingatlanain végzendő
felújítási/korszerűsítési, átalakítási munkálatok megvalósítása érdekében a beszerzési eljárásban az alábbi
munkanemekbe tartozó kivitelezési munkák kerülnek meghatározásra különösen:
1. Épületeken belüli átalakítási munkák komplett építési-szakiparral, épületgépészettel,
épületvillamossággal együtt.
2. Építési-szakipari felújítási munkák épületen kívül-belül, falazatok, vakolatok, burkolatok, festések, külső
hő és vízszigetelések.
3. Külső-belső nyílászárók javítása, átalakítása, cseréje, új szerkezetek beépítése, üvegfelületek kialakítása.
4. Felvonulási és építési segédszerkezeti, állványozási, alátámasztási munkák önállóan vagy építésszerelési munkákhoz kapcsolódó megvalósításban.
5. Árnyékoló szerkezetek (belső szalagfüggönyök, rolók, reluxa, redőny stb.), hő és fényvédő fóliázások
megvalósítása, telepítése.
6. Épületgépészeti munkák önállóan, vagy építési-szakipari munkákhoz kapcsolódóan. Víz-csatorna
hálózat és berendezési tárgyak, hűtés-fűtés, légtechnikai munkák. Külső hálózatok, szükség szerint
alépítményekkel együtt. Előzőekkel összefüggő mérési, próbaüzemi, beüzemelési dokumentációk
elkészítése.
7. Épületvillamossági munkák önállóan, vagy építési-szakipari munkákhoz kapcsolódóan. Világítási
hálózatok, elosztók, gyengeáramú védőcsövezések, kültéri világítás hálózata és tárgyai. Előzőekkel
összefüggő mérési, próbaüzemi, beüzemelési dokumentációk elkészítése.
8. Új építések, beruházások az előzőekben felsorolt pontokban foglalt munkanemek felhasználásával,
kiegészítve az új építéseknél szükségessé váló munkanemekkel (alapozás, szerkezetépítés, tetőhéjazat,
bádogozás stb.).
9. Belsőépítészeti munkák.
10. Építési munkákkal összefüggő kertészeti, zöldterület fejlesztés, támfal és kertépítés, locsolóhálózatcsapadékvíz elvezetés, kerti utak-járdák kialakítása.
11. Fentiekkel összefüggésben, szükséges szállítási munkák fuvarral, élőerővel, hulladék anyagok
deponálása, építési terület folyamatos és befejezés utáni takarítása, szelektív hulladékszállítás biztosítása
(szakszolgáltató telephelyén történő előválogatási alternatívával), befogadóhoz történő eljuttatása,
dokumentálása.
12. Épületenergetikai jellemzőket befolyásoló építés-szerelési, kapcsolódó épületgépészeti,
épületvillamossági, más szakipari munkák esetén (nyílászárócserék, üvegezések, világítási, épületgépészeti
szolgáltató berendezések, szigetelések stb.) az energiahatékonysági előírásoknak és azok szellemének
megfelelő anyagok és épületszerkezetek, munkafolyamatok alkalmazása szükséges.
13. Az épületszerkezeteken végzett munkák (pl. bontások) esetén a bolygatott szerkezet
azbesztmentességéről dokumentáltan köteles a Vállalkozó meggyőződni, azbesztesség esetén pedig az
azbesztmentesítést szakcéggel, a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával köteles azt elvégeztetni.
14. Az előzőekben nem felsorolt, vagy részletezett/jelzett, minden egyéb (épületüzemeltetési, átalakítási,
karbantartási munkák keretén belül nem elvégezhető), építési szerelési munka elvégzése, megvalósítása,
kialakítása.
A munkák az eseti megrendelés szerinti műszaki tartalom és nyertes ajánlattevő által beárazott egységártáblázat (egységárgyűjtemény) szerinti munkadíjak és anyagdíjak alapján (illetve a szükségessé vált,
de az egységárgyűjteményben nem szereplő anyagok tekintetében a TERC építőipari árkalkulációban
meghatározott mérték 100%-ában, továbbá a részletes egységárgyűjteményben nem szereplő
munkadíjak tekintetében pedig az ajánlattevő által megajánlott rezsióradíj alapján) kerülnek elszámolásra.
Tájékoztató mennyiségi adatok:
A munkákkal érintett épületek átlagos alapterülete 5000 m2.
Gépi földmunka 440 m3, bontási-építési törmelék szállítás 240 m3, aljzatbetonozás 600 m2, falazás
30 m2, vakolás: 80 m2; szárazépítés 1150 m2; beltéri nyílászárók cseréje, javítása 50 db, homlokzati
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nyílászárók cseréje 200 db, tető felülvilágítók cseréje 360 m2, hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat
előkészítés 1850 m2, felületképzés 5500 m2, bádogozás 450 m2, vízszigetelés 1800 m2, hőszigetelés
1800 m2, geotextília terítés 1500 m2, térburkolat készítés 1500 m2, szegélyépítés 350 m, épületgépészeti
csővezeték szerelése 720 m, épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése: 220 db, elektromos
vezeték alapszerelése 1800 fm, elektromos szerelvényezés 760 db, szellőztető berendezések: 12 db,
takarítási munka: 4120 m2.
További követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás (műszaki
tartalom) és az árazatlan egységár-táblázat (egységárgyűjtemény) tartalmazza. A teljesítéssel kapcsolatos
további feltételek a szerződéstervezetben találhatók.
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” kifejezés minden esetben értendő. Ennek megfelelően az egységár-táblázatban
(egységárgyűjteményben) esetlegesen megnevezett konkrét gyártók anyagainak megnevezése mellett a
„vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.
(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)
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:
09426 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: SZE011118 Rész száma: Elnevezés: Eseti építés-szerelési munkák
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/05/04 (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: SZIN-KER ÉPÍTŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24916710242
Postai cím: Tarkarét Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
E-mail: schillingbalazs@szinkerepito.hu
Telefon: +36 309996251
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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: 299000000
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45300000-0
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45300000-0

További tárgyak:
45400000-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés helye: BKM Nonprofit Zrt. ingatlanjai
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: BKM Nonprofit Zrt. ingatlanjain és telephelyein eseti jellegű szakipari,
épületgépészeti, elektromos (erős- és gyengeáram) építési-szerelési, kivitelezési, átalakítási, korszerűsítési
munkák a szükséges anyagok biztosításával vállalkozási keretszerződés keretében. Keretösszeg: nettó
299.000.000,- Ft. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget.
A BKM Nonprofit Zrt. székhelyén és telephelyein, általa használt, bérelt, tulajdonolt ingatlanain végzendő
felújítási/korszerűsítési, átalakítási munkálatok megvalósítása érdekében a beszerzési eljárásban az alábbi
munkanemekbe tartozó kivitelezési munkák kerülnek meghatározásra különösen:
1. Épületeken belüli átalakítási munkák komplett építési-szakiparral, épületgépészettel,
épületvillamossággal együtt.
2. Építési-szakipari felújítási munkák épületen kívül-belül, falazatok, vakolatok, burkolatok, festések, külső
hő és vízszigetelések.
3. Külső-belső nyílászárók javítása, átalakítása, cseréje, új szerkezetek beépítése, üvegfelületek kialakítása.
4. Felvonulási és építési segédszerkezeti, állványozási, alátámasztási munkák önállóan vagy építésszerelési munkákhoz kapcsolódó megvalósításban.
5. Árnyékoló szerkezetek (belső szalagfüggönyök, rolók, reluxa, redőny stb.), hő és fényvédő fóliázások
megvalósítása, telepítése.
6. Épületgépészeti munkák önállóan, vagy építési-szakipari munkákhoz kapcsolódóan. Víz-csatorna
hálózat és berendezési tárgyak, hűtés-fűtés, légtechnikai munkák. Külső hálózatok, szükség szerint
alépítményekkel együtt. Előzőekkel összefüggő mérési, próbaüzemi, beüzemelési dokumentációk
elkészítése.
7. Épületvillamossági munkák önállóan, vagy építési-szakipari munkákhoz kapcsolódóan. Világítási
hálózatok, elosztók, gyengeáramú védőcsövezések, kültéri világítás hálózata és tárgyai. Előzőekkel
összefüggő mérési, próbaüzemi, beüzemelési dokumentációk elkészítése.
8. Új építések, beruházások az előzőekben felsorolt pontokban foglalt munkanemek felhasználásával,
kiegészítve az új építéseknél szükségessé váló munkanemekkel (alapozás, szerkezetépítés, tetőhéjazat,
bádogozás stb.).
9. Belsőépítészeti munkák.
10. Építési munkákkal összefüggő kertészeti, zöldterület fejlesztés, támfal és kertépítés, locsolóhálózatcsapadékvíz elvezetés, kerti utak-járdák kialakítása.
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11. Fentiekkel összefüggésben, szükséges szállítási munkák fuvarral, élőerővel, hulladék anyagok
deponálása, építési terület folyamatos és befejezés utáni takarítása, szelektív hulladékszállítás biztosítása
(szakszolgáltató telephelyén történő előválogatási alternatívával), befogadóhoz történő eljuttatása,
dokumentálása.
12. Épületenergetikai jellemzőket befolyásoló építés-szerelési, kapcsolódó épületgépészeti,
épületvillamossági, más szakipari munkák esetén (nyílászárócserék, üvegezések, világítási, épületgépészeti
szolgáltató berendezések, szigetelések stb.) az energiahatékonysági előírásoknak és azok szellemének
megfelelő anyagok és épületszerkezetek, munkafolyamatok alkalmazása szükséges.
13. Az épületszerkezeteken végzett munkák (pl. bontások) esetén a bolygatott szerkezet
azbesztmentességéről dokumentáltan köteles a Vállalkozó meggyőződni, azbesztesség esetén pedig az
azbesztmentesítést szakcéggel, a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával köteles azt elvégeztetni.
14. Az előzőekben nem felsorolt, vagy részletezett/jelzett, minden egyéb (épületüzemeltetési, átalakítási,
karbantartási munkák keretén belül nem elvégezhető), építési szerelési munka elvégzése, megvalósítása,
kialakítása.
A munkák az eseti megrendelés szerinti műszaki tartalom és nyertes ajánlattevő által beárazott egységártáblázat (egységárgyűjtemény) szerinti munkadíjak és anyagdíjak alapján (illetve a szükségessé vált,
de az egységárgyűjteményben nem szereplő anyagok tekintetében a TERC építőipari árkalkulációban
meghatározott mérték 100%-ában, továbbá a részletes egységárgyűjteményben nem szereplő
munkadíjak tekintetében pedig az ajánlattevő által megajánlott rezsióradíj alapján) kerülnek elszámolásra.
Tájékoztató mennyiségi adatok:
A munkákkal érintett épületek átlagos alapterülete 5000 m2.
Gépi földmunka 440 m3, bontási-építési törmelék szállítás 240 m3, aljzatbetonozás 600 m2, falazás
30 m2, vakolás: 80 m2; szárazépítés 1150 m2; beltéri nyílászárók cseréje, javítása 50 db, homlokzati
nyílászárók cseréje 200 db, tető felülvilágítók cseréje 360 m2, hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat
előkészítés 1850 m2, felületképzés 5500 m2, bádogozás 450 m2, vízszigetelés 1800 m2, hőszigetelés
1800 m2, geotextília terítés 1500 m2, térburkolat készítés 1500 m2, szegélyépítés 350 m, épületgépészeti
csővezeték szerelése 720 m, épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése: 220 db, elektromos
vezeték alapszerelése 1800 fm, elektromos szerelvényezés 760 db, szellőztető berendezések: 12 db,
takarítási munka: 4120 m2.
További követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás (műszaki
tartalom) és az árazatlan egységár-táblázat (egységárgyűjtemény) tartalmazza. A teljesítéssel kapcsolatos
további feltételek a szerződéstervezetben találhatók.
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” kifejezés minden esetben értendő. Ennek megfelelően az egységár-táblázatban
(egységárgyűjteményben) esetlegesen megnevezett konkrét gyártók anyagainak megnevezése mellett a
„vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.
(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)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 343551000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: SZIN-KER ÉPÍTŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24916710242
Postai cím: Tarkarét Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
E-mail: schillingbalazs@szinkerepito.hu
Telefon: +36 309996251
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/08/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés a Kbt. 141. § (2) b) pontja alapján került módosításra, tekintettel arra, hogy a jogszabályban
foglalt feltételek fennállnak, ugyanis az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződéses érték
15%-át, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, és illeszkedik az eredeti szerződés
jellegéhez.
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 szerződéskötés óta - előre nem látható - nemzetközi, valamint kül- és
belpolitikai változások bekövetkezése, amelyek megváltoztatták a gazdasági környezetet, valamint a
kialakuló energiaválság és a gyorsuló infláció a szállítási és gyártási költségek rohamos növekedését
eredményezi.
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: 299000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 343551000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
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
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Bóly Város Önkormányzat (20752/2022)
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: Bóly Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15724038202
Postai cím: Rákóczi Ferenc Utca 3
Város: Bóly
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7754
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hárs József
Telefon: +36 69368900
E-mail: varoshaza@boly.hu
Fax: +36 69869440
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://varos.boly.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Új termál termelőkút fúrása Bólyban
Hivatkozási szám: EKR000631552022
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45255110-3
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: Új termál termelőkút fúrása Bólyban
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45255110-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7754 Bóly 0145/23 hrsz.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Bóly Város Önkormányzata (7754 Bóly, Rákóczi u. 3.) 35200/2733-11/2021. ált.
iktatási számon vízjogi létesítési engedélyt kapott egy új termál kút létesítésére.
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A jelen beszerzés célja 7754 Bóly 0145/23 hrsz-ú ingatlanon 1 (egy) darab termelő kút kialakítása a
vonatkozó vízjogi engedély, valamint az eljárás során kiadott tervdokumentációban és a műszaki leírásban
foglalt feltételek szerint.
Az új termelő termálkút fúrásával többlet termálvízhez fog jutni 8 új hőfogyasztó ( a munkásszállás,
34 lakás, az egészségközpont, a sportcsarnok, a fedett uszoda, az iparcsarnok 1, az iparcsarnok 2 és a
növényház) ellátása, illetve a meglévő fogyasztók ellátásának a biztonsága javulni fog. Az új fogyasztók
által igényelt csúcsteljesítmény összesen 5.140 kW, az éves energiamennyiség pedig 66,65 TJ.
A városközponti és ipari parki fogyasztók a meglévő vezetékhálózat bővítésével jutnak geotermikus
energiához.
A termelőkút (III. sz. kút) tervezett technikai kialakítása:
Talpmélység tervezetten: 1.600 m.
Csövezés tervezetten: 0,0 – 24,0 m 355,6 x 5,6 mm átmérőjű acélcső;
0,0 – 400,0 m 244,5 x 7,92 mm átmérőjű API acélcső;
350,0 – 1250,0 m 177,8 - 6,91 mm átmérőjű API acélcső;
1200,0 – 1600,0 m 114,3 x 5,21 mm átmérőjű API acélcső;
Célzott vízhozam: 1500 l/p.
A jelen beruházással megcélzott mélység a hidrosztratigráfiai tagolásban a 7-es szintet képviselő felső-jura
mészkő 1550-1600 m között található.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési munka engedélyköteles
tevékenységnek minősül. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú
vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az
általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra
vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának
komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése
érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség
bizonyítása az ajánlattevő feladata. További információt a kiviteli tervdokumentáció és a tételes,
mennyiségi árazatlan költségvetés tartalmaz.
Jelen közbeszerzési eljárásban szereplő építőipari termékektől eltérni abban az esetben lehet, ha a
helyettesítő építési termék minden, a 275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet az építési termék építménybe
történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól
szóló kormányrendelet 1. mellékletében szereplő műszaki terméktulajdonságban eléri, vagy meghaladja
helyettesített termék műszaki színvonalát.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GEOTERMIA- 2021/1 kódszámú felhívás
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
13529 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
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A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Új termál termelőkút fúrása Bólyban
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/06/24 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: VIKUV AQUA Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25745382213
Postai cím: Rákóczi Út 72
Város: Cegléd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2700
Ország: Magyarország
E-mail: vikuvaquakft@gmail.com
Telefon: +36 53310922
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 207854800
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):

45255110-3
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45255110-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7754 Bóly 0145/23 hrsz.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Bóly Város Önkormányzata (7754 Bóly, Rákóczi u. 3.) 35200/2733-11/2021. ált.
iktatási számon vízjogi létesítési engedélyt kapott egy új termál kút létesítésére.
A jelen beszerzés célja 7754 Bóly 0145/23 hrsz-ú ingatlanon 1 (egy) darab termelő kút kialakítása a
vonatkozó vízjogi engedély, valamint az eljárás során kiadott tervdokumentációban és a műszaki leírásban
foglalt feltételek szerint.
Az új termelő termálkút fúrásával többlet termálvízhez fog jutni 8 új hőfogyasztó ( a munkásszállás,
34 lakás, az egészségközpont, a sportcsarnok, a fedett uszoda, az iparcsarnok 1, az iparcsarnok 2 és a
növényház) ellátása, illetve a meglévő fogyasztók ellátásának a biztonsága javulni fog. Az új fogyasztók
által igényelt csúcsteljesítmény összesen 5.140 kW, az éves energiamennyiség pedig 66,65 TJ.
A városközponti és ipari parki fogyasztók a meglévő vezetékhálózat bővítésével jutnak geotermikus
energiához.
A termelőkút (III. sz. kút) tervezett technikai kialakítása:
Talpmélység tervezetten: 1.600 m.
Csövezés tervezetten: 0,0 – 24,0 m 355,6 x 5,6 mm átmérőjű acélcső;
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0,0 – 400,0 m 244,5 x 7,92 mm átmérőjű API acélcső;
350,0 – 1250,0 m 177,8 - 6,91 mm átmérőjű API acélcső;
1200,0 – 1600,0 m 114,3 x 5,21 mm átmérőjű API acélcső;
Célzott vízhozam: 1500 l/p.
A jelen beruházással megcélzott mélység a hidrosztratigráfiai tagolásban a 7-es szintet képviselő felső-jura
mészkő 1550-1600 m között található.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési munka engedélyköteles
tevékenységnek minősül. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú
vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az
általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra
vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának
komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése
érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség
bizonyítása az ajánlattevő feladata. További információt a kiviteli tervdokumentáció és a tételes,
mennyiségi árazatlan költségvetés tartalmaz.
Jelen közbeszerzési eljárásban szereplő építőipari termékektől eltérni abban az esetben lehet, ha a
helyettesítő építési termék minden, a 275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet az építési termék építménybe
történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól
szóló kormányrendelet 1. mellékletében szereplő műszaki terméktulajdonságban eléri, vagy meghaladja
helyettesített termék műszaki színvonalát.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 216854800
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: VIKUV AQUA Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25745382213
Postai cím: Rákóczi Út 72
Város: Cegléd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2700
Ország: Magyarország
E-mail: vikuvaquakft@gmail.com
Telefon: +36 53310922
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/09/22 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Módosítandó szövegrész:
II. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
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4.) A műszaki ellenőr szervezet:
Név: Kútfej Kkt. alvállalkozójaként Bányász György
Cím : 5091 Tószeg Levendula utca 29.
Mobil: 0630/399-6536
E-mail: gybanyasz@gmail.com
VI. VÁLLALKOZÓI DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
2.) Felek rögzítik, hogy a fenti tételes elszámolás figyelembevételével a becsült (előirányzott) vállalkozási
díj összege alapján a Vállalkozót a I. pontban és a kivitelezés részletes feltételeire vonatkozó engedély,
tervek és műleírás mellékletekben meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséért
mindösszesen
nettó 207.854.800,- Ft azaz nettó kettőszázhétmillió-nyolcszázötvennégyezer-nyolcszáz forint vállalkozói
díj illeti meg,
és a teljesítést terheli
+ 56.120.796,- Ft (27 %ÁFA) azaz ötvenhatmillió-százhúszezer-hétszázkilencvenhat forint ÁFA,
így annak teljes ellenértéke
bruttó 263.975.596,- Ft, azaz bruttó kettőszázhatvanhárommillió-kilencszázhetvenötezerötszázkilencvenhat forint
XVI. A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MELLÉKLETEI
1.) Szerződő felek a Vállalkozási Szerződésben foglaltakon túlmenően azok csatolása nélkül is az alább
felsorolt mellékletek érvényességében, továbbá az azokban rögzített feltételekben állapodnak meg:
- Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során kiadott „Ajánlattételi felhívás”-a
- Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során kiadott „Ajánlattételi dokumentáció” és kiegészítései,
kiegészítő tájékoztatásai
- Vállalkozó közbeszerzési eljárás során benyújtott „Ajánlat”-a, amely tartalmazza az átláthatósági
nyilatkozatot is
- Vállalkozó tárgyi kivitelezési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási kötvény másolata
- Alvállalkozók bejelentése.
Módosított szövegrész:
II. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
4.) A műszaki ellenőr szervezet:
Név: Bányász György
Cím: 1091 Tószeg, Levendula utca 29.
Mobil: 0630/399-6536
E-mail: gybanyasz@gmail.com
Név: Pálfalvi Ferenc
Cím: 1184 Budapest, Széchenyi u. 83..
Mobil: 30/971-0015
E-mail: palfalvi1@gmail.com
VI. VÁLLALKOZÓI DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
1.) Felek rögzítik, hogy a fenti tételes elszámolás figyelembevételével a becsült (előirányzott) vállalkozási
díj összege alapján a Vállalkozót a I. pontban és a kivitelezés részletes feltételeire vonatkozó engedély,
tervek és műleírás mellékletekben meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséért
mindösszesen
nettó 216.854.800,- Ft azaz nettó kettőszáztizenhatmillió-nyolcszázötvennégyezer-nyolcszáz forint
vállalkozói díj illeti meg,
és a teljesítést terheli
+ 58.550.796,- Ft (27 %ÁFA) azaz ötvennyolcmillió-ötszázötvenezer-hétszázkilencvenhat forint ÁFA,
így annak teljes ellenértéke
bruttó 275.405.596,- Ft, azaz bruttó kettőszázhetvenötmillió-négyszázötezer-ötszázkilencvenhat forint
XVI. A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MELLÉKLETEI
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1.) Szerződő felek a Vállalkozási Szerződésben foglaltakon túlmenően azok csatolása nélkül is az alább
felsorolt mellékletek érvényességében, továbbá az azokban rögzített feltételekben állapodnak meg:
- Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során kiadott „Ajánlattételi felhívás”-a
- Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során kiadott „Ajánlattételi dokumentáció” és kiegészítései,
kiegészítő tájékoztatásai
- Vállalkozó közbeszerzési eljárás során benyújtott „Ajánlat”-a, amely tartalmazza az átláthatósági
nyilatkozatot is
- Vállalkozó tárgyi kivitelezési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási kötvény másolata
- Alvállalkozók bejelentése,
- Pótmunka körében keletkezett dokumentumok
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: III. A módosítás indoka:
A szerződés VI. fejezetének 1. pontjában foglalt vállalkozói díj változása kapcsán:
A jelen módosítás jogszerűségét Felek a Kbt. 141. § (2) bekezdés alapján megvizsgálták és rögzítik, hogy a
következő feltételek együttesen teljesülnek:
1. A Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pont–„A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata
nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az
ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek
egyikét sem)
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének
10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;”:
A jelen szerződésmódosítással az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át, az
annak ~4,33 %-a.
Karakter korlát miatt folytatás a VII.1) További információk pontban.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
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: 207854800 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 216854800 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.2) A módosítás okai pont folytatása:
2. A Kbt. 141. § (2) bekezdés„valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és
illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.”:
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A jelen szerződésmódosítással a szerződés jellege s illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, a
Miniszterelnökség https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=72645 Útmutatójának 11-12.
oldalain leírtakat is figyelembe véve a szerződés jellege egyáltalán nem változik.
A kút csövezésének módosítása
Vállalkozó a kút kivitelezése közben a fúrás munkanem során 60-100 méter között egy erősen duzzadó
márgát harántolt, amely folyamatos kaliberezést tett szükségessé. A tervezett 9 5/8” béléscső beépítését,
és a fúrás folytatását ez jelentősen nehezítette, lassította.
Fentiekre tekintettel Megrendelő székhelyén, Bóly Város Polgármesteri Hivatalában 2022. augusztus 9.
napján Felek egyeztetést folytattak, amely során megállapodtak, hogy a fentiekben jelzett kedvezőtlen
szakasz kizárása céljából kb. 150 méter mélységig 13 3/8”-os csőrakat kerüljön beépítésre, cementezésre.
Felek közös megegyezéssel, egyhangúan – műszaki ellenőr és a tervező szakmai véleménye és javaslata
mellett –a szerződés műszaki tartalmát a fentiekben részletezettek szerint módosítják, és a tételes
elszámolásukra tekintettel a költségvetést az új tétellel/munkanemmel, és annak egységárával kiegészítik.
A módosítás során az előirányzott ellenérték a fentiek szerint változik. Megállapítható továbbá, hogy az
ellenérték változtatása a műszaki tartalom szükségszerű módosításával összefügg, illetve arra tekintettel
vált szükségessé.
A szerződés II. fejezetének 4. pontjában foglalt műszaki ellenőrre vonatkozó adatok változása kapcsán:
A jelen módosítás jogszerűségét Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján megvizsgálták és rögzítik, hogy a
következő feltételek együttesen teljesülnek:
A (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;
A jelen szerződésmódosítást is szükségessé tevő adatok megváltozása (az időközben hatályba lépett
adózási szabályok változása nyomán a műszaki ellenőrre vonatkozó adatok változása) nem befolyásolták a
közbeszerzési eljárás kimenetét.
A műszaki ellenőr szervezet változása nem befolyásolta az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más
ajánlattevők részvételét, illetve nem tette lehetővé a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét.
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy;
A jelen szerződésmódosítással a szerződés gazdasági egyensúlya nem változik meg a nyertes ajánlattevő
javára.
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest
jelentős új elemre terjeszti ki.
A szerződésmódosítás a nyertes ajánlattevői kötelezettségeket nem befolyásolja. A módosítás tartalma
nem terjeszti ki új elemre az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséget.

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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Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (20670/2022)
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: Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11226002214
Postai cím: Tanácsház Utca 7
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Faludi Katalin
Telefon: +36 203649034
E-mail: faludi.katalin@univerzalbeszerzo.hu
Fax: +36 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.drv.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: 8 db új személygépjármű bérlete
Hivatkozási szám: EKR000700272021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34110000-1
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: 3 db közép kategóriás személygépjármű
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34110000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Nyertes ajánlattevő Magyarország területén lévő telephelye
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: A jelen közbeszerzés tárgya 3 db új, a Műszaki leírás szerinti közép kategóriás
személygépjármű beszerzése 60 hónapos bérleti szolgáltatás keretében a DRV Zrt. számára.
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Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen eljárásban kizárólag 3 db azonos gyártmányú és típusú, a
Műszaki leírásban megadott műszaki paramétereknek mindenben megfelelő személygépjármű 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)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 60 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
20321 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 3 db közép kategóriás személygépjármű
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/10/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mészáros M1 Autókereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25521685207
Postai cím: Fő Utca 65
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: urfi.beatrix@m1flotta.com
Telefon: +36 203882588
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: 17376300
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:

34110000-1
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VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34110000-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Nyertes ajánlattevő Magyarország területén lévő telephelye
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: A jelen közbeszerzés tárgya 3 db új, a Műszaki leírás szerinti közép kategóriás
személygépjármű beszerzése 60 hónapos bérleti szolgáltatás keretében a DRV Zrt. számára.
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen eljárásban kizárólag 3 db azonos gyártmányú és típusú, a
Műszaki leírásban megadott műszaki paramétereknek mindenben megfelelő személygépjármű 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)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 60 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 18606803
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mészáros M1 Autókereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25521685207
Postai cím: Fő Utca 65
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: urfi.beatrix@m1flotta.com
Telefon: +36 203882588
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/09/22 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződés 9.1. pontja szerint:
"A bérlet tárgyát képező gépjármű(vek) használatáért a Bérlő bérleti díjat köteles fizetni. Bérlő a havi
bérleti díjakat naptári hónaponként utólag egyenlő részletekben köteles Bérbeadónak megfizetni.
- Havi bérleti díj:
96.535,- Ft + ÁFA/gépjármű,
azaz kilencvenhatezer-ötszázharmincöt forint + ÁFA.
- Bérleti díj a bérlet teljes futamidejére: 17.376.300,- Ft + ÁFA, azaz tizenhétmillió-háromszázhetvenezerháromszáz forint + ÁFA az összes (3 db) gépjárműre vonatkozóan."
A Felek megállapítják, hogy a havi bérleti díj módosítása vált szükségessé, tekintettel arra, hogy az
extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Kormányrendelet a cégautó adó mértékének módosítását
tartalmazza. A nevezett Kormányrendelet 6. §-a az alábbiakat írja elő:
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"6. § 2022. július 1. és 2022. december 31. között - a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 17/
E. §-ától eltérően - a cégautóadó havi mértéke személygépkocsinként, a személygépkocsi kilowattban
kifejezett teljesítménye és környezetvédelmi osztályjelzése alapján az 1. mellékletben meghatározott
összeg."
A fentiek okán a bérleti díj módosítása vált szükségessé, az alábbiak szerint:
Bérleti díj az eredeti szerződés szerint: 96.535,- Ft
Cégautó adó változás mértéke: 7200,- Ft
Módosított bérleti díj: 103.735,- Ft
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: Felek megállapítják, hogy a szerződésmódosítást olyan körülmények tették
szükségessé, amelyeket az ajánlatkérőként szerződő fél kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre:
a Bérlő számára sem, valamint a Bérbeadó számára sem volt előre látható a szerződés megkötése
időpontjában, hogy emelkedni fog a cégautó adó mértéke.
A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét: a szerződés alapján további termékek
beszerzésére nem kerül sor, a beszerzendő termékek paraméterei változatlanok az eredeti Szerződéshez
képest, a beszerzendő termékeket nem helyettesítik mással, a beszerzés tárgya, a szerződéses konstrukció
nem változik, kizárólag a szerződés tárgyát képező termékek havi bérleti díja kerül módosításra. Az
ellenérzék növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
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: 17376300 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 18606803 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.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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Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága
Szegedi Tudományegyetem Házio (19443/2022)
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: Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem
Háziorvosi Oktató Központja
Nemzeti azonosítószám: 15340223203
Postai cím: Piaristák Tere 7.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pataki Mariann
Telefon: +36 76514002
E-mail: igazgatosag@alapellatas.hu
Fax: +36 76494884
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.eszii.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.eszii.hu/
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Margaréta Otthon - villamos hálózat felújítása”
Hivatkozási szám: EKR001392302021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: „Margaréta Otthon - villamos hálózat felújítása”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45262690-4

További tárgyak:
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Nyíri út 77/a. (hrsz.: 10577/76)
II.2.4)
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A közbeszerzés mennyisége: „Margaréta Otthon - villamos hálózat felújítása”
CPV:
45453100-8 Felújítás
45262690-4 Leromlott állagú épületek felújítása
Vállalkozási szerződés a Margaréta Otthon, Kecskemét, Nyíri út 77/A, villamos hálózat felújítása című
projekt építés kivitelezési munkáira. Kivitelezői feladata a meglévő épület villamos hálózat felújítás építés
kivitelezési munkáinak elvégzése.
Építési beruházás ismertetése: A tervezett beruházás a 6000 Kecskemét, Nyíri út 77/a. (hrsz.: 10577/76)
alatt található részben földszintes, részben földszint + egy emeletes, mindösszesen kb. 8.330 m2 belső
hasznos alapterületű, idős emberek ellátását, gondozását biztosító épület villamos hálózat felújítását
tartalmazza, nem érinti külön üzemeltetésben lévő főzőkonyhát, gazdasági épületet valamint másik, külön
üzemelésben működő idősek otthonát, kültéri eszközöket.
Az épület házgyári panel technológiával épült, vezetékek falra rögzített kábelcsatornában helyezkednek
el elosztóktól a végszerelvényekig. A kivitelezésben megvalósul az eredeti,- valamint az évtizedek
alatt létesített kábelcsatorna rendezetlen hálózatának felszámolása, egyszerűbb, egységes arculatú,
esztétikusabb kábelcsatorna rendszer kiépítése és új vezetékek, szerelvények telepítése.
A kivitelezési feladat az alábbi szakterületeket érinti: erősáramú rendszer (vezeték hálózat, elosztók,
szerelvények, lámpatestek, technológiai berendezések tápellátásának cseréje) valamint gyengeáramú
rendszer (strukturált hálózat, TV, Internet lakóegységként,) és új nővérhívó hálózat kiépítése.
A fejlesztés során megvalósul mintegy 270 férőhelyes lakó egységenkénti új dugalj,- falikar kapcsolóval,
TV csatlakozó, nővérhívó kapcsoló létesítése. Közös terekben, közlekedőkben a meglévő funkciók
megtartásával új hálózat kiépítése. Lakó egységenkénti dedikált wifi hálózat kiépítése, helyiségenkénti
vezetékes végpontok létesítésével együtt.
Építési körülmények: A felújítás idejére az intézmény nem költözik ki az épületből. A munkálatok
ütemezését illetően Vállalkozónak az üzemeltetővel a kivitelezés időtartama alatt folyamatosan
egyeztetnie szükséges. Vállalkozónak az intézmény zavartalan és biztonságos működését a felújítás
időtartama alatt biztosítania kell, valamint fokozott figyelemmel kell gondoskodnia a munkavégzési
helyek biztonságos lehatárolásáról, az épülethasználók élet– és balesetvédelméről. Építtető által
nyújtott szolgáltatás: Ajánlatkérő a tervdokumentációk rendelkezésre bocsátása. Az építési beruházás
pontos műszaki tartamát és mennyiségét, a mellékelt közbeszerzési dokumentáció műszaki leírás része,
valamint mellékletét képező kivitelezési tervdokumentáció és tételes költségvetési kiírás határozza meg.
Indokolás az ajánlati felhívás II.1.7. pontjára vonatkozóan: a épületkomplexumban idős emberek ellátását,
gondozását biztosító intézmény működik. A kivitelezési munkák idejére az intézmény nem tud kiköltözni
az épületből. Az épületben a folyamatos, zavartalan és biztonságos üzemelést Vállalkozónak biztosítania
kell a kivitelezés teljes időtartama alatt. Az intézmény működtetése csak úgy oldható meg, hogy az éppen
aktuálisan felújítandó részről az ellátottakat a helyiségek között költöztetni kell. Mindezek érdekében
szükséges a kivitelezési munkafolyamatok ütemezésének teljes mértékű összehangolása, amely külön
vállalkozási szerződések esetében nem oldható meg.
Az otthon a kivitelezési munkák alatt teljes mértékben üzemel.
Az építési beruházás pontos műszaki tartamát és mennyiségét, a mellékelt kivitelezési tervdokumentáció
és tételes költségvetési kiírás határozza meg.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra,
eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése
alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/08/31 (éééé/hh/nn)
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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:
24953 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Margaréta Otthon - villamos hálózat felújítása”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/12/08 (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: Bács Épületgépészeti Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 26378916203
Postai cím: Ceglédi Út 26
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 303380727
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: 138976505
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):

45453100-8
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45262690-4

További tárgyak:
45453100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Nyíri út 77/a. (hrsz.: 10577/76)
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: „Margaréta Otthon - villamos hálózat felújítása”
CPV:
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45453100-8 Felújítás
45262690-4 Leromlott állagú épületek felújítása
Vállalkozási szerződés a Margaréta Otthon, Kecskemét, Nyíri út 77/A, villamos hálózat felújítása című
projekt építés kivitelezési munkáira. Kivitelezői feladata a meglévő épület villamos hálózat felújítás építés
kivitelezési munkáinak elvégzése.
Építési beruházás ismertetése: A tervezett beruházás a 6000 Kecskemét, Nyíri út 77/a. (hrsz.: 10577/76)
alatt található részben földszintes, részben földszint + egy emeletes, mindösszesen kb. 8.330 m2 belső
hasznos alapterületű, idős emberek ellátását, gondozását biztosító épület villamos hálózat felújítását
tartalmazza, nem érinti külön üzemeltetésben lévő főzőkonyhát, gazdasági épületet valamint másik, külön
üzemelésben működő idősek otthonát, kültéri eszközöket.
Az épület házgyári panel technológiával épült, vezetékek falra rögzített kábelcsatornában helyezkednek
el elosztóktól a végszerelvényekig. A kivitelezésben megvalósul az eredeti,- valamint az évtizedek
alatt létesített kábelcsatorna rendezetlen hálózatának felszámolása, egyszerűbb, egységes arculatú,
esztétikusabb kábelcsatorna rendszer kiépítése és új vezetékek, szerelvények telepítése.
A kivitelezési feladat az alábbi szakterületeket érinti: erősáramú rendszer (vezeték hálózat, elosztók,
szerelvények, lámpatestek, technológiai berendezések tápellátásának cseréje) valamint gyengeáramú
rendszer (strukturált hálózat, TV, Internet lakóegységként,) és új nővérhívó hálózat kiépítése.
A fejlesztés során megvalósul mintegy 270 férőhelyes lakó egységenkénti új dugalj,- falikar kapcsolóval,
TV csatlakozó, nővérhívó kapcsoló létesítése. Közös terekben, közlekedőkben a meglévő funkciók
megtartásával új hálózat kiépítése. Lakó egységenkénti dedikált wifi hálózat kiépítése, helyiségenkénti
vezetékes végpontok létesítésével együtt.
Építési körülmények: A felújítás idejére az intézmény nem költözik ki az épületből. A munkálatok
ütemezését illetően Vállalkozónak az üzemeltetővel a kivitelezés időtartama alatt folyamatosan
egyeztetnie szükséges. Vállalkozónak az intézmény zavartalan és biztonságos működését a felújítás
időtartama alatt biztosítania kell, valamint fokozott figyelemmel kell gondoskodnia a munkavégzési
helyek biztonságos lehatárolásáról, az épülethasználók élet– és balesetvédelméről. Építtető által
nyújtott szolgáltatás: Ajánlatkérő a tervdokumentációk rendelkezésre bocsátása. Az építési beruházás
pontos műszaki tartamát és mennyiségét, a mellékelt közbeszerzési dokumentáció műszaki leírás része,
valamint mellékletét képező kivitelezési tervdokumentáció és tételes költségvetési kiírás határozza meg.
Indokolás az ajánlati felhívás II.1.7. pontjára vonatkozóan: a épületkomplexumban idős emberek ellátását,
gondozását biztosító intézmény működik. A kivitelezési munkák idejére az intézmény nem tud kiköltözni
az épületből. Az épületben a folyamatos, zavartalan és biztonságos üzemelést Vállalkozónak biztosítania
kell a kivitelezés teljes időtartama alatt. Az intézmény működtetése csak úgy oldható meg, hogy az éppen
aktuálisan felújítandó részről az ellátottakat a helyiségek között költöztetni kell. Mindezek érdekében
szükséges a kivitelezési munkafolyamatok ütemezésének teljes mértékű összehangolása, amely külön
vállalkozási szerződések esetében nem oldható meg.
Az otthon a kivitelezési munkák alatt teljes mértékben üzemel.
Az építési beruházás pontos műszaki tartamát és mennyiségét, a mellékelt kivitelezési tervdokumentáció
és tételes költségvetési kiírás határozza meg.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra,
eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése
alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/10/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 138976505
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: Bács Épületgépészeti Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 26378916203
Postai cím: Ceglédi Út 26
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 303380727
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/08/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés teljesítésének határideje: 2022.10.31.
A Beszállító által küldött díjbekérőt 2022.02.21. napján kaptuk meg.
Teljes egészében ki kellett váltani az ajánlat szerinti műanyag vezeték csatorna teljes szakaszát. Az új,
kiváltott csatorna típusa Kopos márkájú, ennek egyeztetése kb 3-4 hetet vett igénybe.
A beszállítói problémákon túl az alábbi műszaki fennakadások voltak tapasztalhatók:
Megrendelővel történt megállapodás szerint megkezdtünk egy mintaszoba kialakítást, felszerelvényezést.
Ennek a tervezett ideje 1 hét volt, de 3 hétbe telt, mivel előre nem látható nehézségekbe ütköztünk. A régi
csatornák lebontása alatt gyantás ragasztó volt, mely speciális bontási eljárást igényelt. A gyantás ragasztó
eltávolítása az alábbiak szerint zajlott: lebontást követően hőlégfúvó segítségével fel kellett melegíteni
a gyantás ragasztót, ezt követően lehetett azt lekaparni. Nitrohigitóval lehetett a felületet zsírtalanítani,
tisztítani. Ez nagyban megnehezítette, lassította a munkálatokat. A probléma fennáll a kivitelezési terület
egészére.
A mintaszoba kialakítását követően megkezdtük az ajánlat szerinti épület részek villamos hálózat felújítási
munkálatait.
A betonfalak folyosók és szobák közötti részén nehezítette a falátfúrásokat a falban található betonvasak
jelentős mennyisége, mely előre nem volt látható. A falátfúrások során talált nagy mennyiségű betonvas a
munkálatok során megduplázta az erre szánt munkaórákat. A vasbeton szerkezet mennyezeti csatlakozási
pontjainak közelében kell több helyen átfúrnunk, ahol 10-es keresztmetszetű betonvasak hálósan
találhatóak. Egy lakószobában 3 ponton kell elvégezni ezeket a falátfúrásokat.
A négy folyosó közös csatlakozási pontja a körfolyosó, ahol szintén a falak szerkezeti felépítése nehezítette
a falátfúrásokat, szerelvényezéseket, mely szintén nem volt látható az első bontást megelőzően.
Felek a Vállalkozót megillető vállalkozói díj összegét nem módosítják.
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 villamos hálózat felújítási munkálatokhoz szükséges, árajánlat szerinti szerelési
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anyagok beszerzésére tett intézkedések, árajánlatok bekérése, mennyiségek egyeztetése még 2022. január
hónapban megkezdődött.
Ekkor realizálódott, hogy a megnövekedett piaci igényeket a gyártók, a forgalmazók és a viszonteladók
nehezen tudják teljesíteni. Az anyagok beszerzésében, szállításában folyamatos fennakadás látszódott, így
megpróbáltuk a hiánycikként felmerült termékek kiváltását. Ezt folyamatosan egyeztettük Megrendelő
képviselőivel.
Az egyeztetések alkalmával kiválasztott termékek esetében ellehetetlenült a beszerzés a 2022.
február 24-én kialakult orosz-ukrán háborús helyzet miatt. Az Ukrajnában lévő gyárat lebombázták,
melyről a Forgalmazó tájékoztatott bennünket a folyamatban lévő megrendelésünk kapcsán. A gyár
lebombázásáról szóbeli tájékoztatást kaptunk Cégünk telephelyén történt személyes egyeztetés
alkalmával, a díjbekérő megküldését követően. Folyt.: VI.2.1) pont.
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: 138976505 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 138976505 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/09/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Filemon Mihály (19753/2022)
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: Filemon Mihály
Nemzeti azonosítószám: 8356590167
Postai cím: Szőlőhegy Utca 2
Város: Nyírmártonfalva
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4263
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Serfőző Andrea
Telefon: +36 203139110
E-mail: serfozoandrea@t-online.hu
Fax: +35 42400866
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Erdei ökoszisztémák funkcióinak fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000996912021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

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

Elnevezés: Erdei ökoszisztémák funkcióinak fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Nyírmártonfalva 078/9 hrsz
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Erdei ökoszisztémák funkcióinak fejlesztése.
Erdei lombkorona ösvény, erdei védőház, és erdei tájház építése.
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A tervezet lombkorona ösvény egy oldalról és felülről nyitott, korláttal ellátott, a fák lombkoronájának
magasságába vezetett ösvény, melyet egy pihenővel kialakított lépcsőkön lehet megközelíteni. Az ösvény
szélessége 1,65 m. Az ösvény legmagasabb pontja 5 m. Az ösvény hossza megközelítőleg 50 m. Az erdei
védőház nettó alapterülete 32 m², egy fedett, oldalról nyitott építmény, melyben erdei asztalok és padok
kerülnek elhelyezésre. Az erdei tájház egy 27 m² nettó alapterületű fedett, oldalról nyitott építmény,
melyben erdei ülőhelyek kerülnek elhelyezésre
Illemhely építése (2 db), bicikli tároló elhelyezése (10 db), 4 db tűzrakó építése, 1 db akadálypálya építése
fából, kéttornyú fa játékvár építése lengőhíddal, kombinált fa nyújtópad, kombinált fa fitneszsor építése, 4
db interaktív tábla elhelyezése.
A beépítendő játszótéri eszközöknek meg kell felelnie a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló
78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletben foglaltaknak és az MSZ EN 1176 szabványsorozat követelményeinek.
A felhasznált ragasztott rétegelt fenyő minősége, (lombkoronaösvény, tájház, védőház): BSH-GL24h alpin
fichte minőség, KH-C24SI alpin fichte minőség, melyekről tanúsítvánnyal kell rendelkezni.
(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: 11 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP4-8.5.2-17
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
19253 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Erdei ökoszisztémák funkcióinak fejlesztése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/09/27 (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: HCInternational Tanácsadó, Faipari-gyártó, Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14979280215
Postai cím: Vasvári Pál Utca 5. fszt. 3.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: hcinternationalkft@gmail.com
Telefon: +36 307584688
Internetcím(ek): (URL) www.hcinternational-group.hu
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: 60226377
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):

816

Kiegészítő szójegyzék

45200000-9
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45200000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Nyírmártonfalva 078/9 hrsz
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Erdei ökoszisztémák funkcióinak fejlesztése.
Erdei lombkorona ösvény, erdei védőház, és erdei tájház építése.
A tervezet lombkorona ösvény egy oldalról és felülről nyitott, korláttal ellátott, a fák lombkoronájának
magasságába vezetett ösvény, melyet egy pihenővel kialakított lépcsőkön lehet megközelíteni. Az ösvény
szélessége 1,65 m. Az ösvény legmagasabb pontja 5 m. Az ösvény hossza megközelítőleg 50 m. Az erdei
védőház nettó alapterülete 32 m², egy fedett, oldalról nyitott építmény, melyben erdei asztalok és padok
kerülnek elhelyezésre. Az erdei tájház egy 27 m² nettó alapterületű fedett, oldalról nyitott építmény,
melyben erdei ülőhelyek kerülnek elhelyezésre
Illemhely építése (2 db), bicikli tároló elhelyezése (10 db), 4 db tűzrakó építése, 1 db akadálypálya építése
fából, kéttornyú fa játékvár építése lengőhíddal, kombinált fa nyújtópad, kombinált fa fitneszsor építése, 4
db interaktív tábla elhelyezése.
A beépítendő játszótéri eszközöknek meg kell felelnie a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló
78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletben foglaltaknak és az MSZ EN 1176 szabványsorozat követelményeinek.
A felhasznált ragasztott rétegelt fenyő minősége, (lombkoronaösvény, tájház, védőház): BSH-GL24h alpin
fichte minőség, KH-C24SI alpin fichte minőség, melyekről tanúsítvánnyal kell rendelkezni.
(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: 2021/09/27 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/09 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 60226377
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HCInternational Tanácsadó, Faipari-gyártó, Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14979280215
Postai cím: Vasvári Pál Utca 5. fszt. 3.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: hcinternationalkft@gmail.com
Telefon: +36 307584688
Internetcím(ek): (URL) www.hcinternational-group.hu
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Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/05/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szerződéskötési feltétel:
Teljesítési határidő: a munkaterület átadástól számított 11 hónap azzal, hogy a Megrendelő előteljesítést is
elfogad.
Módosított szerződéskötési feltétel:
Teljesítési határidő: 2022. december 9. azzal, hogy a Megrendelő előteljesítést is 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 teljesítési helyen (Nyírmártonfalva 78/13 hrsz) időközben tarvágás történik,
ezért a területen 2022.06.01–től 2022.08.31-ig munkavégzés nem történhet, a fokozott balesetveszély
miatt telepítési, építési munka nem végezhető az adott területen. Vállalkozó csak a telephelyen tud
előkészítő munkálatokat végezni.
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: 60226377 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 60226377 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/09/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum (20668/2022)
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: Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: 15831983206
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Endre Utca 7-9.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
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://hszc.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szentesi Pollák A. Technikum felújítása
Hivatkozási szám: EKR000975962022
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: Szentesi Pollák A. Technikum felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45110000-1

További tárgyak:

45261400-8
45262300-4
45262500-6
45315000-8
45331000-6

Kiegészítő szójegyzék
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45410000-4
45421100-5
45432000-4
45451000-3
71314310-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6600 Szentes, Apponyi tér 1.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Tulajdonos - Építtető a projekt keretében a Szentesi Pollák Antal Technikum
közösségi tér részének újragondolását, modernizálását kívánja megvalósítani a műszaki dokumentációban
és az árazatlan költségvetésben részletezésre kerülő tartalommal. A Megrendelő a szűk közösségi tér
helyett tágasabb, modernebb, nyitott közösségi tér kialakítását tervezi, mely ellátja a modern kor és a
diáklétszám igényeit az iskola profiljának megfelelően. Cél, feladat az iskola profiljához megfelelő enteriőr
kialakítása, nagyobb, jól használható büfé és pihenő létrehozása, mely iskolai rendezvények helyszíneként
is jól funkcionálhat.
A felújítással érintett épület nettó alapterülete: 162,4 m2.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
15837 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szentesi Pollák A. Technikum felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/07/21 (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: Hajdú-Fest Bau Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12430583206
Postai cím: Hősök Tere 1. 1. emelet 4.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
E-mail: jocihajdu6@gmail.com
Telefon: +36 704556506
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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: 92799012
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:

45110000-1

További tárgyak:

45261400-8

Kiegészítő szójegyzék

45262300-4
45262500-6
45315000-8
45331000-6
45410000-4
45421100-5
45432000-4
45451000-3
71314310-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6600 Szentes, Apponyi tér 1.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Tulajdonos - Építtető a projekt keretében a Szentesi Pollák Antal Technikum
közösségi tér részének újragondolását, modernizálását kívánja megvalósítani a műszaki dokumentációban
és az árazatlan költségvetésben részletezésre kerülő tartalommal. A Megrendelő a szűk közösségi tér
helyett tágasabb, modernebb, nyitott közösségi tér kialakítását tervezi, mely ellátja a modern kor és a
diáklétszám igényeit az iskola profiljának megfelelően. Cél, feladat az iskola profiljához megfelelő enteriőr
kialakítása, nagyobb, jól használható büfé és pihenő létrehozása, mely iskolai rendezvények helyszíneként
is jól funkcionálhat.
A felújítással érintett épület nettó alapterülete: 162,4 m2.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 95726235
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.188

821

Hivatalos név: Hajdú-Fest Bau Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12430583206
Postai cím: Hősök Tere 1. 1. emelet 4.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
E-mail: jocihajdu6@gmail.com
Telefon: +36 704556506
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/09/21 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződés III.1. pontjában szereplő vállalkozási díj az alábbiak szerint módosul:
„1. A jelen szerződés tárgyát képező beruházás vállalkozási díja összesen 95 726 235,- Ft + 25 846 083 Ft
ÁFA, azaz összesen Kilencvenötmillió-hétszázhuszonhatezer-kettőszázharmincöt Ft + Huszonötmilliónyolcszáznegyvenhatezer-nyolcvanhárom Ft ÁFA, összesen bruttó 121 572 318Ft.”
A Szerződés 1. sz. mellékletét képező Műszaki leírás a szerződésmódosítás 1. mellékleteként csatolt
műszaki leírással egészül ki.
A Szerződés 2. sz. mellékletét képező Árazott költségvetés a szerződésmódosítás 2. sz. mellékleteként
csatolt pótmunka költségvetéssel egészül ki.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: A Vállalkozó a kivitelezés során észlelte, hogy az épület szennyvíz csőhálózata
kapcsán a Szerződés mellékletét képező műszaki leírásban nem szereplő, további építési munkák
elvégzése szükséges. A Felek képviselői helyszíni bejárást tartottak, melynek során a Vállalkozó
megállapításait a műszaki ellenőr is megerősítette. A pótmunka elvégzésének szükségessége az eredeti
műszaki leírás készítésekor még nem volt látható, arra a bontások elvégzését követően derült fény.
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: 92799012 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
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Érték ÁFA nélkül: 95726235 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.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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Karácsond Községi Önkormányzat (20521/2022)
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: Karácsond Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15729064210
Postai cím: Szent István Út 42
Város: Karácsond
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3281
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakos Edina
Telefon: +36 709021210
E-mail: bakos.edina@karacsond.hu
Fax: +36 37522002
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.karacsond.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gesztenyéskerti Napközi-otthonos Óvoda fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000524302022
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: Gesztenyéskerti Napközi-otthonos Óvoda fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45200000-9

További tárgyak:

45210000-2
45223300-9
45300000-0
45310000-3
45320000-6

Kiegészítő szójegyzék
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45350000-5
45400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3281 Karácsond, Szent István út 38. hrsz. 22
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: A beruházás tárgyát képező ingatlan természetben 3281 Karácsond, Szent
István út 38. szám alatt, a 22 helyrajzi számú telken található.
Az egyre növekvő igényeknek megfelelően Karácsond Községi Önkormányzat a Szent István úton működő
Gesztenyéskerti Napköziotthonos Óvoda kibővítését és egy minibölcsőde kialakítását tervezi. A meglévő
épület részben átalakul az óvodai igényeknek megfelelően, az új épületrész az óvodához és a mini
bölcsődéhez tartozó funkciókat is kiszolgálja.
A mini bölcsőde a bővítés déli oldala felől közvetlenül megközelíthető a Szent István útról. A bölcsődéhez
saját bejárat, gyermeköltöző és mosdó, valamint tároló tartozik. A bölcsődei étkeztetést az óvodából
biztosítják. Az óvoda főépülete is bővítésre kerül. A tervezett bővítés célja, hogy a vonatkozó előírásoknak
megfelelő méretű foglalkoztatók kerüljenek kialakításra a gyerekek számára. Az épületben jelenleg 4
foglalkoztató helyiség van, ezek közül kettő az L alakú épület nyugati végén helyezkedik el, alapterületük
valamivel több mint 50 m2. A harmadik és negyedik foglalkoztató a dél felé forduló épületszárnyban van,
azonban ezek alapterülete nem éri el a szabvány szerint előírt 50 m2-t. A tervezett bővítés célja, hogy az
épületben a meglévő helyiségek átalakításával
kialakításra kerüljön egy harmadik 50 m2 alapterületű foglalkoztató, valamint a bővítményben kerül
kialakításra a negyedik foglalkoztató szintén 50m2-en.
A fűtési rendszer korszerűsítéséhez az új épületrészben kerülnek elhelyezésre a nagy épület fűtését és
melegvíz ellátását biztosító új kondenzációs gázkazánok, ezzel kiváltva a kis épületből a kültéren átvezett
távvezetéket, mely jelentős hőveszteséggel üzemel jelenleg. Az épület fűtését jelenleg a melléképüleben
elhelyezett 3 db régi gázkazán biztosítja. A melléképület fűtését továbbra is az egyik gázkazán fogja
biztosítani. A többi meglévő gázkazánok kerülnek kiváltásra a főépület bővítményében lévő kazánházban
elhelyezett 2 db kondenzációs fali gázkazánra, ez egyik, egy 60 kW-os Viesmann Vitodens 200-W kazán,
amelyik az óvoda fűtési igényét elégíti ki, a másik egy 26 kW-os Viesmann Vitodens 100-W, amely a
bővítményként létrejövő bölcsőde épületének fűtését látja el.
A tervezett bővítéssel dél-délkeleti irányban kerül megnyújtásra a meglévő épület. A tervezett
fejlesztéshez kapcsolódóan az épület bejárata is akadálymentesítésre kerül, egy legfeljebb 5% lejtésű
rámpa elhelyezésével, valamint a meglévő épületen belül a belső átalakítások során egy akadálymentes
mosdó is készül. A bővítés során 1 db új akadálymentes parkoló is létesül a telken belül.
Tervezett átalakítások és bővítések szerkezeti kialakítása:
Homlokzati határoló falak:
Tartószerkezetileg méretezett vasbeton vagy acél pillérváz, vázkerámia kitöltő falazattal. Pl.: Pototherm
30 N+F vagy műszakilag egyenértékű. EPS hab homlokzati hőszigetelő rendszerrel, vakolt homlokzati
és belső felülettel. A homlokzati hőszigetelés vastagsága a 7/2006 TNM rendelet 5. mellékletének
követelményéhez igazodva kerül meghatározásra. U = min.: 0,24 W/m2K
Zárófödém: A bővítésnél új tartószerkezetileg méretezett monolit vasbeton szerkezet készül, szálas
hőszigeteléssel,
Magastető: Fa fedélszékes, alátét fóliával ellátott átszellőztetett magastető. A meglévő épülettel
megegyező héjalással.
Csapadékvíz elvezetés: Külső csapadékvíz elvezetés készül függőereszes kialakítással.
Homlokzati nyílászárók: Korszerű hőszigetelő üvegezésű műanyag nyílászárók.
Belső nyílászárók: Korszerű tokozással, korszerű ajtószerkezetek teli vagy részlegesen üvegezett ajtólappal.
Az üvegezés ragasztott biztonsági üveg.
Belső válaszfalak: Épített korszerű falazóblokk válaszfalak.
Az épületet átfogó elektromos felújítások:
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Új vezetékezés készül a bővítményben új fő és alelosztókkal oly módon, hogy a megnövekedett igényeket
a kapacitásbővítés után kezelni tudja.
Valamint az új épületrész villámvédelme is a jelenlegi szabályozásnak megfelelően kerül kialakításra.
Udvart érintő felújítások:
A bővítmény mellett új térburkolatok kerülnek kialakításra, az akadálymentes parkoló térkő burkolatot
kap.
Az MSZE 24210-1:2012 szerint a bölcsőde nevelési-gondozási egységei és az óvoda nevelési egységei
közvetlenül nem kapcsolódhatnak egymáshoz, telekrészeiket kerítéssel kell elválasztani. Az előírt számú
bejáratokat, a gazdasági bejáratot egymástól elkülönítve kell létesíteni.
A játszókertet a gazdasági udvartól és az utcától 1,20 m magas, függőleges osztású kerítéssel és
élősövénnyel kell elválasztani.
A tervezett óvoda és minibölcsőde térkapcsolati elrendezése oly módon került megtervezésre, hogy a
két funkció egymástól elválasztható legyen, mind épületen belül, mind a játszókertek kialakításakor. A
bölcsődei részhez szükséges játszóudvar az MSZE 24210-1:2012 szabvány szerint 10 m2/fő, azaz 70 m2-es
terület kerül leválasztásra.
Bővítéshez kapcsolódó bontások: Padlóburkolat részleges bontása,
Homlokzati fal részleges bontása - új nyílászáró elhelyezésével,
Meglévő térburkolat részleges bontása,
Meglévő fűtési rendszer részleges bontása - távvezeték bontása.
Karakter-korlátozás miatt bővebb leírás a műszaki dokumentációban található.
(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: 250
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00019
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
15237 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Gesztenyéskerti Napközi-otthonos Óvoda fejlesztése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/07/12 (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: Mátra Intergép Kft
Nemzeti azonosítószám: 26529655210
Postai cím: Cserkész Utca 4
Város: Szücsi
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3034
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Ország: Magyarország
E-mail: matra@depszol.hu
Telefon: +36 305421738
Internetcím(ek): (URL) www.depszol.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 148199262
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:

45200000-9

További tárgyak:

45210000-2

Kiegészítő szójegyzék

45223300-9
45300000-0
45310000-3
45320000-6
45350000-5
45400000-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3281 Karácsond, Szent István út 34. hrsz. 21.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: A beruházás tárgyát képező ingatlan természetben 3281 Karácsond, Szent
István út 34. szám alatt, a 21 helyrajzi számú telken található.
Az egyre növekvő igényeknek megfelelően Karácsond Községi Önkormányzat a Szent István úton működő
Gesztenyéskerti Napköziotthonos Óvoda kibővítését és egy minibölcsőde kialakítását tervezi. A meglévő
épület részben átalakul az óvodai igényeknek megfelelően, az új épületrész az óvodához és a mini
bölcsődéhez tartozó funkciókat is kiszolgálja.
A mini bölcsőde a bővítés déli oldala felől közvetlenül megközelíthető a Szent István útról. A bölcsődéhez
saját bejárat, gyermeköltöző és mosdó, valamint tároló tartozik. A bölcsődei étkeztetést az óvodából
biztosítják. Az óvoda főépülete is bővítésre kerül. A tervezett bővítés célja, hogy a vonatkozó előírásoknak
megfelelő méretű foglalkoztatók kerüljenek kialakításra a gyerekek számára. Az épületben jelenleg 4
foglalkoztató helyiség van, ezek közül kettő az L alakú épület nyugati végén helyezkedik el, alapterületük
valamivel több mint 50 m2. A harmadik és negyedik foglalkoztató a dél felé forduló épületszárnyban van,
azonban ezek alapterülete nem éri el a szabvány szerint előírt 50 m2-t. A tervezett bővítés célja, hogy az
épületben a meglévő helyiségek átalakításával
kialakításra kerüljön egy harmadik 50 m2 alapterületű foglalkoztató, valamint a bővítményben kerül
kialakításra a negyedik foglalkoztató szintén 50m2-en.
A fűtési rendszer korszerűsítéséhez az új épületrészben kerülnek elhelyezésre a nagy épület fűtését és
melegvíz ellátását biztosító új kondenzációs gázkazánok, ezzel kiváltva a kis épületből a kültéren átvezett
távvezetéket, mely jelentős hőveszteséggel üzemel jelenleg. Az épület fűtését jelenleg a melléképüleben
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elhelyezett 3 db régi gázkazán biztosítja. A melléképület fűtését továbbra is az egyik gázkazán fogja
biztosítani. A többi meglévő gázkazánok kerülnek kiváltásra a főépület bővítményében lévő kazánházban
elhelyezett 2 db kondenzációs fali gázkazánra, ez egyik, egy 60 kW-os Viesmann Vitodens 200-W kazán,
amelyik az óvoda fűtési igényét elégíti ki, a másik egy 26 kW-os Viesmann Vitodens 100-W, amely a
bővítményként létrejövő bölcsőde épületének fűtését látja el.
A tervezett bővítéssel dél-délkeleti irányban kerül megnyújtásra a meglévő épület. A tervezett
fejlesztéshez kapcsolódóan az épület bejárata is akadálymentesítésre kerül, egy legfeljebb 5% lejtésű
rámpa elhelyezésével, valamint a meglévő épületen belül a belső átalakítások során egy akadálymentes
mosdó is készül. A bővítés során 1 db új akadálymentes parkoló is létesül a telken belül.
Tervezett átalakítások és bővítések szerkezeti kialakítása:
Homlokzati határoló falak:
Tartószerkezetileg méretezett vasbeton vagy acél pillérváz, vázkerámia kitöltő falazattal. Pl.: Pototherm
30 N+F vagy műszakilag egyenértékű. EPS hab homlokzati hőszigetelő rendszerrel, vakolt homlokzati
és belső felülettel. A homlokzati hőszigetelés vastagsága a 7/2006 TNM rendelet 5. mellékletének
követelményéhez igazodva kerül meghatározásra. U = min.: 0,24 W/m2K
Zárófödém: A bővítésnél új tartószerkezetileg méretezett monolit vasbeton szerkezet készül, szálas
hőszigeteléssel,
Magastető: Fa fedélszékes, alátét fóliával ellátott átszellőztetett magastető. A meglévő épülettel
megegyező héjalással.
Csapadékvíz elvezetés: Külső csapadékvíz elvezetés készül függőereszes kialakítással.
Homlokzati nyílászárók: Korszerű hőszigetelő üvegezésű műanyag nyílászárók.
Belső nyílászárók: Korszerű tokozással, korszerű ajtószerkezetek teli vagy részlegesen üvegezett ajtólappal.
Az üvegezés ragasztott biztonsági üveg.
Belső válaszfalak: Épített korszerű falazóblokk válaszfalak.
Az épületet átfogó elektromos felújítások:
Új vezetékezés készül a bővítményben új fő és alelosztókkal oly módon, hogy a megnövekedett igényeket
a kapacitásbővítés után kezelni tudja.
Valamint az új épületrész villámvédelme is a jelenlegi szabályozásnak megfelelően kerül kialakításra.
Udvart érintő felújítások:
A bővítmény mellett új térburkolatok kerülnek kialakításra, az akadálymentes parkoló térkő burkolatot
kap.
Az MSZE 24210-1:2012 szerint a bölcsőde nevelési-gondozási egységei és az óvoda nevelési egységei
közvetlenül nem kapcsolódhatnak egymáshoz, telekrészeiket kerítéssel kell elválasztani. Az előírt számú
bejáratokat, a gazdasági bejáratot egymástól elkülönítve kell létesíteni.
A játszókertet a gazdasági udvartól és az utcától 1,20 m magas, függőleges osztású kerítéssel és
élősövénnyel kell elválasztani.
A tervezett óvoda és minibölcsőde térkapcsolati elrendezése oly módon került megtervezésre, hogy a
két funkció egymástól elválasztható legyen, mind épületen belül, mind a játszókertek kialakításakor. A
bölcsődei részhez szükséges játszóudvar az MSZE 24210-1:2012 szabvány szerint 10 m2/fő, azaz 70 m2-es
terület kerül leválasztásra.
Bővítéshez kapcsolódó bontások: Padlóburkolat részleges bontása,
Homlokzati fal részleges bontása - új nyílászáró elhelyezésével,
Meglévő térburkolat részleges bontása,
Meglévő fűtési rendszer részleges bontása - távvezeték bontása.
Karakter-korlátozás miatt bővebb leírás a műszaki dokumentációban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 250
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
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A szerződés végleges összértéke: 148199262
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mátra Intergép Kft
Nemzeti azonosítószám: 26529655210
Postai cím: Cserkész Utca 4
Város: Szücsi
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3034
Ország: Magyarország
E-mail: matra@depszol.hu
Telefon: +36 305421738
Internetcím(ek): (URL) www.depszol.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
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):
A Felek kölcsönösen megállapodnak, hogy az eredeti szerződés II. fejezetének 2. pontját az alábbiak
szerint módosítják:
II. A szerződés tárgya
2. (...) A Megrendelő rögzíti, hogy a megvalósítási helyszín: Karácsond belterület 21. hrsz., természetben:
3281 Karácsond, Szent István út 34.
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 jelen pont technikai okokból került kitöltésre, a szerződés módosítása a Kbt.
141. § (6) bekezdés szerint nem lényeges módosítás, arra adminisztratív hiba okán került sor.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával
megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 148199262 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 148199262 Pénznem: HUF
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VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/09/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Kazincbarcika Város Önkormányzata (20584/2022)
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: Kazincbarcika Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15726456205
Postai cím: Fő Tér 4.
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gál Tímea
Telefon: +36 202929099
E-mail: gal.timea@kazincbarcika.hu
Fax: +36 48514721
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kazincbarcika.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kazincbarcika.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Út-, járda-, parkoló karbantartás, kátyúzás
Hivatkozási szám: EKR000566162022
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

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

Elnevezés: Út-, járda-, parkoló karbantartás, kátyúzás
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: Ajánlatkérő közigazgatási területe
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Kazincbarcika közigazgatási határain belül járda, illetve aszfaltburkolat
bontása, új járda vagy útalap készítése, út és járda aszfaltozása, az aszfaltburkolat repedéseinek kiöntése,
kiemelt, vagy süllyesztett szegély készítése, közműaknánk öntöttvas aknafedlapjának szintbe helyezése, új
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térkőburkolat készítése, lépcsők bontása, vagy javítása, közúti jelzőtábla át vagy kihelyezése, útburkolati
jelek felfestése, forgalomlassító elemek cseréje, Poller telepítése, buszmegálló készítése, gyalogos korlát
bontása, valamint javítása, közmű szalagkorlát cseréje, KRESZ táblák cseréje, bontásból származó hulladék
elszállítása. Az építési tevékenységek egyedi felmérések és megrendelések alapján kerülnek elvégzésre, a
felmérések alapján meghatározott munkanemekkel.
A tárgyi beruházás megvalósítására keretszerződés keretében kerül sor, a rendelkezésre álló keretösszeg
nettó 98.425.197.- Ft+ ÁFA. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
További információk a kiviteli tervdokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/05/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/05/31 (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:
10851 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Út-, járda-, parkoló karbantartás, kátyúzás
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/05/19 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ART-BUILD COMPLEX Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23493326242
Postai cím: Szugló Utca 82
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
E-mail: artbuild2016@gmail.com
Telefon: +36 705902348
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: 98425197
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
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Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Ajánlatkérő közigazgatási területe
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Kazincbarcika közigazgatási határain belül járda, illetve aszfaltburkolat
bontása, új járda vagy útalap készítése, út és járda aszfaltozása, az aszfaltburkolat repedéseinek kiöntése,
kiemelt, vagy süllyesztett szegély készítése, közműaknánk öntöttvas aknafedlapjának szintbe helyezése, új
térkőburkolat készítése, lépcsők bontása, vagy javítása, közúti jelzőtábla át vagy kihelyezése, útburkolati
jelek felfestése, forgalomlassító elemek cseréje, Poller telepítése, buszmegálló készítése, gyalogos korlát
bontása, valamint javítása, közmű szalagkorlát cseréje, KRESZ táblák cseréje, bontásból származó hulladék
elszállítása. Az építési tevékenységek egyedi felmérések és megrendelések alapján kerülnek elvégzésre, a
felmérések alapján meghatározott munkanemekkel.
A tárgyi beruházás megvalósítására keretszerződés keretében kerül sor, a rendelkezésre álló keretösszeg
nettó 98.425.197.- Ft+ ÁFA. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
További információk a kiviteli tervdokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/05/19 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/05/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 112925197
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ART-BUILD COMPLEX Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23493326242
Postai cím: Szugló Utca 82
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
E-mail: artbuild2016@gmail.com
Telefon: +36 705902348
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/09/21 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek az Alapszerződést a Kbt. 141. § (2) – (3) bekezdése alapján módosítják figyelembe véve, hogy az
Alapszerződés – a Kbt. 141. § (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési
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eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy
több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem:
- az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
- szolgáltatásmegrendelés esetén az eredeti szerződéses érték 10 %-át; valamint
- a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti Szerződés
jellegéhez.
Felek az Alapszerződés jelen Első Szerződésmódosításának aláírásával kijelentik, hogy:
- az Alapszerződés ellenértékének növekedése nem haladja meg az Alapszerződés tárgya vonatkozásában
irányadó közösségi értékhatárt (amely értékhatár az Alapszerződés esetében nettó 1 883 592 360.- Ft, míg
a Keretösszeg módosításának ellenértéke nettó 14 500 000.- Ft);
- az Alapszerződés ellenértékének növekedése nem haladja meg az Alapszerződés értékének 15 %-át
(tekintettel arra, hogy az ellenérték növekedés az Alapszerződéses ellenértékének 14,73 % -a);
- a módosítás nem változtatja meg az Alapszerződés általános jellegét és illeszkedik az Alapszerződés
jellegéhez.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: Megrendelő az Alapszerződés 3. fejezet 1. pontjában megjelölt Keretösszeget az
Alapszerződéssel érintett feladatokra Kazincbarcika Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló
6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendeletében meghatározott bruttó 125.000.000.- Ft erejéig biztosította.
Tekintettel arra, hogy a Városüzemeltetési Osztály az Alapszerződés megkötését követően is folytatta
a karbantartással érintett útszakaszok felmérését, mely felmérés alapján a Vállalkozó részéről további
feladatok ellátása vált szükségessé, a munkálatok folyamatos és célszerű ellátása érdekében az
Alapszerződésben biztosított Keretösszeg felemelése nettó 14.500.000.- Ft összeggel szükséges és
jogszerű.
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: 98425197 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 112925197 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.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.
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________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (20788/2022)
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: 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: Molnár Hajnalka
Telefon: +36 94520201
E-mail: molnar.hajnalka@szombathely.hu
Fax: +36 94328148
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.szombathely.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.szombathely.hu/
Hivatalos név: Szombathelyi Parkfenntartási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23068890218
Postai cím: Jászai Mari Utca 2
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Izer Gábor
Telefon: +36 94314234
E-mail: izer.gabor@szompark.hu
Fax: +36 94314234
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szompark.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.szompark.hu/
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Játszóterek fejlesztése Szombathelyen
Hivatkozási szám: EKR001530502021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45212100-7
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

835
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II.2.1)

Elnevezés: Nagy L. u . - Kodály Z. u. játszótér fejlesztése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45212100-7

További tárgyak:
37535200-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Szombathely, 3785/332 hrsz.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: A játszótér Szombathely Oladi lakótelepén található, a Dolgozók útja
– Kodály Zoltán utca – Nagy László utcai lakótömbök által határolva, a 3785/332 hrsz-ú közterület
nyugati részén, mintegy 2390 m2 területen. A játszótér teljes felújítása tervezett. A meglévő játszótéri
eszközök elbontásra kerülnek. A játszótér déli részére homokozó, hintakombináció, mini házikó,
rugós vitorlás, karusszel (mozgásukban korlátozottak számára is alkalmas, gumiburkolattal); az északi
részére kötélmászóka, csúszdás mászóvár, fém csőcsúszda, zigzag egyensúlyozó, mérleghinta kerül.
A leromlott állapotú padok elbontásra kerülnek, helyettük újak kerülnek elhelyezésre. A játszóteret
határoló kerti szegély egésze elbontásra kerül, helyére új épül. A meglévő, földdel keveredett, tömörödött
kavicsburkolat felső rétege eltávolításra kerül, a lenyesett felület új kavicsréteg borítást kap. A játszótér
felújításával a zöldfelületi részek is megújulnak a kiviteli tervdokumentációnak megfelelően. Kiviteli
tervben meghatározott, projektarányos akadálymentesítés kialakítása, valamint a meglévő, megmaradó
faállomány védelme szükséges.
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) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00783
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
16828 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 726.701/2022 Rész száma: 1 Elnevezés: Nagy L. u . - Kodály Z. u. játszótér fejlesztése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/08/03 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Fadoktor Mérnöki Iroda Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nemzeti azonosítószám: 13848426208
Postai cím: Csalánkerti út 76.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9407
Ország: Magyarország
E-mail: info@fadoktor-mi.hu
Telefon: +36 302167692
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: 36335065
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):

45212100-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45212100-7

További tárgyak:
37535200-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Szombathely, 3785/332 hrsz.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: A játszótér Szombathely Oladi lakótelepén található, a Dolgozók útja
– Kodály Zoltán utca – Nagy László utcai lakótömbök által határolva, a 3785/332 hrsz-ú közterület
nyugati részén, mintegy 2390 m2 területen. A játszótér teljes felújítása tervezett. A meglévő játszótéri
eszközök elbontásra kerülnek. A játszótér déli részére homokozó, hintakombináció, mini házikó,
rugós vitorlás, karusszel (mozgásukban korlátozottak számára is alkalmas, gumiburkolattal); az északi
részére kötélmászóka, csúszdás mászóvár, fém csőcsúszda, zigzag egyensúlyozó, mérleghinta kerül.
A leromlott állapotú padok elbontásra kerülnek, helyettük újak kerülnek elhelyezésre. A játszóteret
határoló kerti szegély egésze elbontásra kerül, helyére új épül. A meglévő, földdel keveredett, tömörödött
kavicsburkolat felső rétege eltávolításra kerül, a lenyesett felület új kavicsréteg borítást kap. A játszótér
felújításával a zöldfelületi részek is megújulnak a kiviteli tervdokumentációnak megfelelően. Kiviteli
tervben meghatározott, projektarányos akadálymentesítés kialakítása, valamint a meglévő, megmaradó
faállomány védelme szükséges.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 36335065
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.188

838

Hivatalos név: Fadoktor Mérnöki Iroda Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13848426208
Postai cím: Csalánkerti út 76.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9407
Ország: Magyarország
E-mail: info@fadoktor-mi.hu
Telefon: +36 302167692
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/09/21 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződő felek a szerződés Megrendelő székhelyét, címét érintő részét valamint a szerződés XI.5. pontját
az alábbiak szerint módosítják:
A szerződésben szereplő rendelkezések:
- Szombathelyi Parkfenntartási Kft.
Címe: 9700 Szombathely, Jászai Mari utca 2.
- XI./5. A jelen szerződés teljesítése során a Megrendelő részéről a Vállalkozó utasítására, megrendelésre, és
a teljesítés igazolására jogosult személy:
• Izer Gábor Nándor ügyvezető igazgató
• Levélcím: Szombathelyi Parkfenntartási Kft.
9700 Szombathely, Jászai Mari utca 2.
Módosított rendelkezések:
- Szombathelyi Parkfenntartási Kft.
Székhely címe: 9700 Szombathely, Boglárka u. 2.
- XI./5. A jelen szerződés teljesítése során a Megrendelő részéről a Vállalkozó utasítására, megrendelésre, és
a teljesítés igazolására jogosult személy:
• Izer Gábor Nándor ügyvezető igazgató
• Levélcím: Szombathelyi Parkfenntartási Kft.
9700 Szombathely, Boglárka u.2.
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 Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága Cg.18-09-109998/52 számú végzésével
a Megrendelő székhelyváltozását 2022. szeptember 19. napján a cégjegyzékben átvezette. A Megrendelő
székhelye: 9700 Szombathely, Boglárka u. 2.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.188

839

Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi
szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával
megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 36335065 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 36335065 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.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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Vilmány Község Önkormányzata (20463/2022)
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: Vilmány Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15348489205
Postai cím: Fő Út 149.
Város: Vilmány
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3891
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Batyi Béla
Telefon: +36 46387322
E-mail: okovilmany@gmail.com
Fax: +36 46387348
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://vilmany.uw.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Óvoda bővítés Vilmányban 2021
Hivatkozási szám: EKR000091192021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

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

Elnevezés: Bölcsőde épület
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3891 Vilmány, Fő út 412 helyrajzi szám
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Bölcsőde épület:
Az önkormányzat olyan korszerű, a mai igényeknek mindenben megfelelő létesítményt kíván
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létrehozni, amely hosszabb távon, alacsony költség szinten üzemeltethető. Fekvése, elhelyezkedése a falu
központjában jól megközelíthető.
Az épületet olyan hatékony energetikai megoldásokkal terveztük, amely a következő évtizedekben is
megfelel a legszigorúbb előírásoknak is.
A fentiek értelmében levegő-víz hőszivattyú alkalmazásával fal- és padlófűtéssel látjuk el az épületet,
amely üzemeltetése hosszabb távon alacsony költségekkel fog működni. Kisegítő fűtésre elektromos
falpanelek kerülnek beszerelésre. A megújuló energia hasznosítás jegyében az áramellátást napelemekkel
biztosítjuk hálózatba visszatöltő rendszerrel. A használati melegvíz ellátásra elektromos bojlert építünk be.
Maga a telek adottsága minimális földmunkák elvégzése után lehetőséget biztosít, hogy kvázi sík terepen
helyezzük el a bölcsőde épületet a játszó és pihenő teraszokkal, kerttel együtt. A földszinti padlóvonalat
úgy határoztuk meg, hogy az épület akadálymentesítése teljes körűen megoldható legyen. A rendezési
tervnek megfelelően szabadon állóként telepítjük, közel észak-déli tájolással, utcára merőleges gerincű,
kontyolt nyeregtetővel.
Az épület megközelítését két útvonalon biztosítjuk, a parkolókat az épület előtt alakítjuk ki, innen
gyalogosan közelíthető meg a bölcsőde bejárata. A telek előtt található vízelvezető árok áteresz
beépítésével lefedésre kerül. A gazdasági forgalom részére aszfaltozott út készül az épület mellett.
A parkolóban öt gépkocsi számára biztosítunk parkolási lehetőséget, azoknak akik gépkocsival hordják a
gyerekeket az bölcsődébe, melyből egy akadálymentes. A parkoló mellett található a zárt kukatároló és
kerékpártároló.
Belsőtéri hasznos alapterület:
Földszint: 327,43 m2
Fedett külső terek: 53,90 m2
Összesen: 381,33 m2
Bruttó alapterület : 440,20 m2
Ajánlatkérő által tervezett munkálatok 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 az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00010
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
05380 / 2021 (KÉ-szám/évszám)

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.188

842

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Bölcsőde épület
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/03/23 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HOR-BAU LOGISTIC Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14811793205
Postai cím: Varga Út 92
Város: Abaújszántó
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3881
Ország: Magyarország
E-mail: horbaulogistic@gmail.com
Telefon: +36 303990801
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 47530028
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 147839013
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45200000-9
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45200000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3891 Vilmány, Fő út 412 helyrajzi szám
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Bölcsőde épület:
Az önkormányzat olyan korszerű, a mai igényeknek mindenben megfelelő létesítményt kíván
létrehozni, amely hosszabb távon, alacsony költség szinten üzemeltethető. Fekvése, elhelyezkedése a falu
központjában jól megközelíthető.
Az épületet olyan hatékony energetikai megoldásokkal terveztük, amely a következő évtizedekben is
megfelel a legszigorúbb előírásoknak is.
A fentiek értelmében levegő-víz hőszivattyú alkalmazásával fal- és padlófűtéssel látjuk el az épületet,
amely üzemeltetése hosszabb távon alacsony költségekkel fog működni. Kisegítő fűtésre elektromos
falpanelek kerülnek beszerelésre. A megújuló energia hasznosítás jegyében az áramellátást napelemekkel
biztosítjuk hálózatba visszatöltő rendszerrel. A használati melegvíz ellátásra elektromos bojlert építünk be.
Maga a telek adottsága minimális földmunkák elvégzése után lehetőséget biztosít, hogy kvázi sík terepen
helyezzük el a bölcsőde épületet a játszó és pihenő teraszokkal, kerttel együtt. A földszinti padlóvonalat
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úgy határoztuk meg, hogy az épület akadálymentesítése teljes körűen megoldható legyen. A rendezési
tervnek megfelelően szabadon állóként telepítjük, közel észak-déli tájolással, utcára merőleges gerincű,
kontyolt nyeregtetővel.
Az épület megközelítését két útvonalon biztosítjuk, a parkolókat az épület előtt alakítjuk ki, innen
gyalogosan közelíthető meg a bölcsőde bejárata. A telek előtt található vízelvezető árok áteresz
beépítésével lefedésre kerül. A gazdasági forgalom részére aszfaltozott út készül az épület mellett.
A parkolóban öt gépkocsi számára biztosítunk parkolási lehetőséget, azoknak akik gépkocsival hordják a
gyerekeket az bölcsődébe, melyből egy akadálymentes. A parkoló mellett található a zárt kukatároló és
kerékpártároló.
Belsőtéri hasznos alapterület:
Földszint: 327,43 m2
Fedett külső terek: 53,90 m2
Összesen: 381,33 m2
Bruttó alapterület : 440,20 m2
Ajánlatkérő által tervezett munkálatok 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 az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2021/03/23 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/10/10 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 147839013
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HOR-BAU LOGISTIC Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14811793205
Postai cím: Varga Út 92
Város: Abaújszántó
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3881
Ország: Magyarország
E-mail: horbaulogistic@gmail.com
Telefon: +36 303990801
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 47530028
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
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A módosítás dátuma: 2022/09/16 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Vállalkozó a 2022. szeptember 6. napján kelt akadályközlésében jelezte, hogy a villanyóra telepítése a mai
napig nem történt meg. A napelemes rendszer kiépítése pedig, addig nem kezdődhet el, mivel a tervek
engedélyezéséhez szükséges a villanyóra gyári száma. Vállalkozó kezdeményezte a kivitelezési határidő 30
naptári nappal való meghosszabbítását.
Megrendelő a kivitelezési határidő meghosszabbításához hozzájárult.
A kivitelezés végső befejezésének időpontja: 2022. október 10.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra,
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a
szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható
jellegének magyarázata: Vállalkozó a 2022. szeptember 6. napján kelt akadályközlésében jelezte, hogy
a villanyóra telepítése a mai napig nem történt meg. A napelemes rendszer kiépítése pedig, addig
nem kezdődhet el, mivel a tervek engedélyezéséhez szükséges a villanyóra gyári száma. Vállalkozó
kezdeményezte a kivitelezési határidő 30 naptári nappal való meghosszabbítását.
Megrendelő a kivitelezési határidő meghosszabbításához hozzájárult.
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: 147839013 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 147839013 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/09/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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Országos Kórházi Főigazgatóság (20727/2022)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A Kbt. 137. § (2) bekezdés esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Kórházi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: 15845883243
Postai cím: Diós árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csonka Tamás
Telefon: +36 13561522
E-mail: csonka.tamas@okfo.gov.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://okfo.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Költségvetési szerv
I.3) 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.4) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

845

|
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ | 2022.188

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: EÜ dolgozók tov.képzését tám. szoftver fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000366872022
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72262000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
Rövid meghatározás: Az Országos Kórházi Főigazgatóság jogszabályban rögzített feladatkörében
ellátja egyebek mellett az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartásának, az
egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásának vezetését, valamint az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzési rendszerének koordinálását. A Humánerőforrás-fejlesztési Igazgatóság a fentiekben
jelzett feladatát a jelenleg használatban lévő „Egészségügyi dolgozók alap- és működési nyilvántartása”
megnevezésű rendszer használatával látja el. A rendszer hatékonyságának növelése miatt szükségessé vált
a rendszer fejlesztése.
II.1.5) Részekre vonatkozó információ
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 48000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződes(ek) érteke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)

Elnevezés: EÜ dolgozók tov.képzését tám. szoftver fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
72262000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU
A teljesítés helye: 1125 Budapest, Diós árok 3.
II.2.4)

Kiegészítő szójegyzék
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A közbeszerzés ismertetése: Az Országos Kórházi Főigazgatóság jogszabályban rögzített feladatkörében
ellátja egyebek mellett az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartásának, az
egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásának vezetését, valamint az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzési rendszerének koordinálását. A Humánerőforrás-fejlesztési Igazgatóság a fentiekben
jelzett feladatát a jelenleg használatban lévő „Egészségügyi dolgozók alap- és működési nyilvántartása”
megnevezésű rendszer használatával látja el. A rendszer hatékonyságának növelése miatt szükségessé vált
a rendszer fejlesztése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.7) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.8) További információ
Az ajánlat értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár,
figyelemmel a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő azért határozta meg a legalacsonyabb
árat egyedüli értékelési szempontként, mert Ajánlatkérő igényeinek a műszaki leírásban és a funkcionális
specifikációban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás
felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi
jellemzők nem szolgálják.
Az eljárás teljes neve: Az egészségügyi dolgozók alap- és működési nyilvántartási rendszerébe integrált,
az egészségügyi szakdolgozók továbbképzési rendszerének koordinációját támogató szoftver fejlesztése.
Karakterkorlát miatt az eljárás rövidített elnevezése: EÜ dolgozók tov.képzését tám. szoftver fejlesztése.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
Előzetes versenyfelhívás nélküli tárgyalásos eljárás
Koncesszió odaítélése koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélkül
Eljárást megindító felhívásnak a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele nélkül odaítélt szerződés
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szolgáltatási szerződés
V.1) Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés odaítélésének dátuma: 2022/09/23 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
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V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: IC Kentaur Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12044320213
Postai cím: Dobó István Utca 8.
Város: Budakalász
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 2011
Ország: Magyarország
E-mail: info@ick.hu
Telefon: +36 309609965
Internetcím(ek): (URL) www.ick.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12044320213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 41575000
A szerződés/rész végleges összértéke: 48000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / legmagasabb ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlat (ÁFA nélkül)
Pénznem: HUF
keretmegállapodások esetében – maximális összérték e tételre vonatkozóan
keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke
V.1.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének
értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
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
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

